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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. Kunsiderazzjoni 1

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

– wara li kkunsidra l-Artikolu 42(7) tat-
Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE) u l-
Artikolu 222 tat-Trattat dwar il-
Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
(TFUE),

– wara li kkunsidra b'mod partikolari l-
Artikolu 42(7) tat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea (TUE), l-Artikolu 222 tat-Trattat 
dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea 
(TFUE) u d-Dikjarazzjoni 37 dwar l-
Artikolu 222 tat-TFUE,

2. Kunsiderazzjoni 2

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

– wara li kkunsidra l-Artikoli 24 u 42(2) 
tat-TUE, l-Artikoli 122 u 196 tat-TFUE u 
d-Dikjarazzjoni 37 dwar l-Artikolu 222 
tat-TFUE,

imħassar

3. Kunsiderazzjoni 6a (ġdida)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

– wara li kkunsidra l-Artikoli 4 u 5 tat-
Trattat tal-Atlantiku tat-Tramuntana,
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4. Premessa E

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

E. billi t-Trattat ta’ Lisbona introduċa l-
Artikolu 42(7) tat-TUE (‘klawżola ta’ 
difiża reċiproka’ jew ‘klawżola ta’ 
assistenza reċiproka’) u l-Artikolu 222 tat-
TFUE (‘klawżola ta’ solidarjetà’) biex 
jindirizza kwistjonijiet bħal dawn, iżda l-
implimentazzjoni prattika ta’ dawn l-
artikoli għad trid tiġi ċċarata, kważi tliet 
snin wara li t-Trattat daħal fis-seħħ;

_____________
1 Minn hawn ’il quddiem imsejħa ‘klawżola ta’ 
difiża reċiproka’; madanakollu l-ebda isem ma hu 
inkluż fit-Trattat. Cf. B’mod partikolari l-impenn 
tad-difiża reċiproka tal-Artikolu V tat-Trattat 
Modifikat ta’ Brussell, li l-firmatarji tiegħu jqisu 
bħala li hu kopert mill-Artikolu 42(7) tat-TUE 
(Stqarrija tal-President tal-Kunsill Permanenti tal-
WUE tal-31 ta’ Marzu 2010).

E. billi t-Trattat ta’ Lisbona introduċa l-
Artikolu 42(7) tat-TUE (‘‘klawsola ta’ 
assistenza reċiproka’) u l-Artikolu 222 tat-
TFUE (‘klawsola ta’ solidarjetà’) biex 
jindirizza kwistjonijiet bħal dawn, iżda l-
implimentazzjoni prattika ta’ dawn l-
artikoli għad trid tiġi ċċarata, kważi tliet 
snin wara li t-Trattat daħal fis-seħħ;

_____________
1 Minn hawn ’il quddiem imsejħa ‘klawsola ta’ 
assistenza reċiproka’; madanakollu l-ebda isem ma 
hu inkluż fit-Trattat. Cf. B’mod partikolari l-impenn 
tad-difiża reċiproka tal-Artikolu V tat-Trattat 
Modifikat ta’ Brussell, li l-firmatarji tiegħu jqisu 
bħala li hu kopert mill-Artikolu 42(7) tat-TUE 
(Stqarrija tal-President tal-Kunsill Permanenti tal-
WUE tal-31 ta’ Marzu 2010).

5. Premessa Fa (ġdida) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Fa. billi l-21 Stat Membru li huma wkoll 
membri tan-NATO jistgħu jikkonsultaw 
lil xulxin kulmeta l-integrità territorjali, l-
indipendenza politika jew is-sigurtà 
tagħhom tkun mhedda, u billi dawn 
huma, fi kwalunkwe każ, marbutin bid-
difiża kollettiva fil-każ ta' attakk armat;
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6. Paragrafu 1

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

1. Iħeġġeġ lill-Istati Membri, lill-
Kummissjoni u lill-Viċi 
President/Rappreżentant Għoli sabiex 
jagħmlu użu sħiħ mill-potenzjal tad-
dispożizzjonijiet kollha rilevantirilevanti 
tat-Trattat, u b’mod partikolari l-klawżola
tad-difiża reċiproka u l-klawżola tas-
solidarjetà, sabiex l-Ewropej jiġu pprovduti 
b’politika ta’ assigurazzjoni b’saħħitha 
kontra riskji ta’ sigurtà serji, ibbażata fuq 
effiċjenza aħjar fl-infiq u kondiviżjoni 
ġusta tal-piżijiet u l-ispejjeż;

1. Iħeġġeġ lill-Istati Membri, lill-
Kummissjoni u lill-Viċi 
President/Rappreżentant Għoli sabiex 
jagħmlu użu sħiħ mill-potenzjal tad-
dispożizzjonijiet kollha rilevantirilevanti 
tat-Trattat, u b’mod partikolari l-klawsola
ta' assistenza reċiproka u l-klawsola tas-
solidarjetà, sabiex l-Ewropej jiġu pprovduti 
b’politika ta’ assigurazzjoni b’saħħitha 
kontra riskji ta’ sigurtà serji, ibbażata fuq 
effiċjenza aħjar fl-infiq u kondiviżjoni 
ġusta tal-piżijiet u l-ispejjeż;

7. Paragrafu 2a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

2a. Jinnota l-kunċett strateġiku tan-
NATO, li fih, barra r-rwol tagħha ta' 
alleanza militari fi żmien ta' gwerra, 
timmira li tibni l-kapaċità tagħha li 
taġixxi bħala komunità politika u ta' 
sigurtà filwaqt li taħdem fi sħubija mal-
UE; josserva s-similaritajiet mill-qrib bejn 
il-miri tan-NATO u dawk stipulati fl-
Artikolu 43 tat-Trattat UE (li kienu 
magħrufin preċedentement bħala l-
Kompiti ta' Petersburgu); iwissi, 
madankollu, kontra d-duplikazzjoni 
għolja ħafna tal-isforzi bejn ż-żewġ 
organizzazzjonijiet u l-ħela tr-riżorsi, u 
jħeġġeġ kollaborazzjoni regolari iktar 
mill-qrib bejn ir-Rappreżentant Għoli tal-
Unjoni u s-Segretarju Ġenerali tan-
NATO għall-iskopijiet tal-valutazzjoni tar-
riskju, il-ġestjoni tar-riżorsi, l-ippjanar 
tal-politiki u t-twettiq tal-operazzjonijiet 
tal-PSDK, kemm ċivili kif ukoll militari;
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8. Paragrafu 2b (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

2b. Iħeġġeġ lill-Kunsill biex ma jidħolx 
f'argumenti li fl-aħħar mill-aħħar ikunu 
inutli dwar it-territorjalità, imma biex 
jikkopja l-approċċ tan-NATO, li jipprovdi 
għaċ-ċirkostanzi inevitabbli meta l-azzjoni 
barra ż-żona tal-Atlantiku tat-
Tramuntana xi kultant tkun meħtieġa 
sabiex jiġu promossi l-interessi tas-sigurtà 
tal-alleati; 

9. Paragrafu 4

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

4. Jiġbed l-attenzjoni lejn il-firxa wiesgħa 
ta’ strumenti li jinsabu disponibbli għall-
Unjoni u l-Istati Membri sabiex jaffaċċjaw 
ċirkostanzi eċċezzjonali bi spirtu ta’ 
solidarjetà, bħall-Mekkaniżmu ta’ 
Protezzjoni Ċivili, il-Fond ta’ Solidarjetà, 
u l-possibilità li jingħata appoġġ 
ekonomiku u finanzjarju f’każijiet ta’ 
diffikultajiet severi, kif stipulat fl-Artikolu 
122 tat-TFUE; ifakkar ukoll dwar l-
impenn biex tiġi żviluppata solidarjetà 
politika reċiproka fil-politika barranija u 
ta’ sigurtà skont l-Artikolu 24 tat-TUE; 
jisħaq li l-għan tal-klawżoli tad-difiża 
reċiproka u s-solidarjetà mhuwiex li 
jibdlu dawn l-istrumenti, iżda li 
jikkumplimentawhom f’każ ta’ 
sitwazzjonijiet ta’ theddid jew ħsara 
straordinarji, u b’mod partikolari meta r-
rispons ikun jeħtieġ koordinazzjoni 
politika ta’ livell għoli u l-involviment tal-
militar;

4. Jiġbed l-attenzjoni lejn il-firxa wiesgħa 
ta’ strumenti li jinsabu disponibbli għall-
Unjoni u l-Istati Membri sabiex jaffaċċjaw 
ċirkostanzi eċċezzjonali bi spirtu ta’ 
solidarjetà; jiġbed l-attenzjoni lejn il-
bażijiet legali utli mogħtija mill-
Artikolu 122 tat-TFUE għall-għoti ta' 
fondi f'każ ta' emerġenza għal tip 
ekonomiku u mill-Artikolu 196 tat-TFUE 
għal miżuri fil-qasam tal-protezzjoni 
ċivili, rispettivament; 
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10. Paragrafu 4b (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

4b. Ifakkar fl-impenn biex tiġi żviluppata 
solidarjetà politika reċiproka fil-politika 
barranija u ta’ sigurtà skont l-Artikolu 24 
tat-Trattat UE; jinnota l-possibilitajiet 
previsti fit-Trattat ta' Lisbona għall-
kooperazzjoni mtejba fil-qasam tal-PESK, 
inkluż l-assenjament ta' kompiti u 
missjonijiet speċifiċi għal gruppi ta' stati, 
kif ukoll il-kunċett ta' kooperazzjoni 
strutturata permanenti fi kwistjonijiet 
militari; jenfasizza li l-għan tal-klawsoli 
ta' assistenza reċiproka u solidarjetà 
mhuwiex li jibdlu dawn l-istrumenti, iżda 
li jikkumplimentawhom f’każ ta’ 
sitwazzjonijiet ta’ theddid jew ħsara 
straordinarji, u b’mod partikolari meta r-
reazzjoni tkun teħtieġ koordinazzjoni 
politika ta’ livell għoli u l-involviment tal-
militar;

11. Paragrafu 5

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

5. Jistieden lill-Kummissjoni u lill-Viċi 
President/Rappreżentant Għoli, fil-kuntest 
tax-xogħol attwali tagħhom fuq proposta
konġunta għal Deċiżjoni tal-Kunsill li 
timplimenta l-klawżola ta’ solidarjetà kif 
meħtieġ mit-Trattat, biex jikkunsidraw id-
dimensjonijiet politiki u operattivi taż-
żewġ klawżoli u biex isegwu r-
rakkomandazzjonijiet ta’ din ir-
riżoluzzjoni;

5. Iħeġġeġ lill-Kummissjoni u lill-Viċi 
President/Rappreżentant Għoli biex, qabel 
l-aħħar tal-2012, jagħmlu l-proposta 
konġunta tagħhom għal Deċiżjoni tal-
Kunsill li tistabbilixxi l-arranġamenti 
għall-implimentazzjoni tal-klawsola ta' 
solidarjetà bi qbil mad-dispożizzjonijiet 
tal-Artikolu 222(3) tat-TFUE; jistieden, fl-
interessi tal-koerenza, lill-Kumitat 
Politiku u ta' Sigurtà u l-Kumitat 
Permanenti għas-Sigurtà Interna biex 
jissottomettu opinjoni konġunta dwar l-
implimentazzjoni tal-klawsola ta' 
solidarjetà u l-modalitajiet operattivi tal-
klawsola ta' assistenza reċiproka, inkluż 
kollegament man-NATO; jinnota li l-
Kunsill se jaġixxi b'votazzjoni 
b'maġġoranza kwalifikata f'dak li 
jikkonċerna l-aspetti mhux militari tal-
għajnuna u l-assistenza reċiproċi; 
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jenfasizza l-ħtieġa, f'dan ir-rigward, li l-
Parlament jinżamm infurmat bis-sħiħ;
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12. Intestatura

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

Klawżola ta’ Difiża Reċiproka Klawsola ta' assistenza reċiproka:

13. Paragrafu 6

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

6. Ifakkar lill-Istati Membri dwar l-obbligu 
ċar tagħhom ta’ għajnuna u assistenza 
b’kull mezz fil-poter tagħhom jekk Stat 
Membru jisfa vittma ta’ aggressjoni armata 
fuq it-territorju tiegħu; jisħaq li, filwaqt li 
aggressjoni fuq skala kbira kontra Stat 
Membru tidher li hija improbabbli fil-
futur qarib, kemm id-difiża territorjali 
tradizzjonali kif ukoll id-difiża kontra 
theddid ġdid għandhom jibqgħu 
prijoritajiet minn ta’ fuq nett fl-aġenda; 
ifakkar ukoll li t-Trattat jistipula li, għall-
pajjiżi tal-UE li huma membri tal-
Organizzazzjoni tat-Trattat tal-Atlantiku 
tat-Tramuntana, in-NATO tibqa' l-
fondazzjoni tad-difiża kollettiva tagħhom 
u l-forum għall-implimentazzjoni tagħha, 
u li l-impenn u l-kooperazzjoni fil-qasam 
tad-difiża reċiproka għandhom ikunu
konsistenti mal-impenji taħt in-NATO;

6. Ifakkar lill-Istati Membri dwar l-obbligu 
ċar tagħhom ta’ għajnuna u assistenza 
b’kull mezz fil-poter tagħhom jekk Stat 
Membru jisfa vittma ta’ aggressjoni armata 
fuq it-territorju tiegħu; ifakkar ukoll li 
maġġoranza kbira tal-Istati Membri huma 
membri tan-NATO u li, konsegwentment, 
il-Politika ta' Sigurtà u Difikża Komuni 
tal-Unjoni għandha tkun konsistenti mal-
impenji taħt in-NATO; jieħu nota tal-
karattru speċifiku tal-politiki ta' sigurtà u 
difiża ta' dawk l-Istati Membri li mhumiex 
membri tan-NATO, imma josserva, 
madankollu, li l-klawsola ta' assistenza 
reċiproka tal-UE qatt mhi se tkun attivata 
mingħajr ma tiġi kkonsultata n-NATO u 
mingħajr ma jintalab l-involviment 
tagħha;

14. Il-paragrafu 7.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

7. Fl-istess waqt jiġbed l-attenzjoni għall-
ħtieġa ugwalment importanti li jkun hemm 
preparamenti għal sitwazzjonijiet li
jinvolvu Stati Membri tal-UE li mhumiex 
membri tan-NATO jew territorji ta’ Stati 
Membri tal-UE barra miż-żona tal-
Atlantiku tat-Tramuntana, u għalhekk 
mhux koperti mit-Trattat ta’ Washington, 
jew sitwazzjonijiet fejn ma jintlaħqux 
ftehim jew azzjoni kollettiva fi ħdan in-
NATO;

7. Fl-istess waqt jiġbed l-attenzjoni għall-
ħtieġa li jkun hemm preparamenti għal 
sitwazzjonijiet li fihom in-NATO tagħżel li 
ma tinvolvix ruħha;
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15. Paragrafu 9

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

9. Jenfasizza l-importanza tad-deterrent, u 
għalhekk il-ħtieġa li pajjiżi Ewropej 
ikollhom kapaċitajiet militari kredibbli; 
iħeġġeġiħeġġeġ lill-Istati Membri biex 
iżidu l-isforzi tagħhom fl-iżvilupp tal-
kapaċità militari kollaborattiva, l-aktar 
permezz tal-inizjattivi kumplimentari ‘Ġbir 
u Qsim’ u ‘Difiża Intelliġenti’ tal-UE u n-
NATO, li jirrappreżentaw metodu ta’ 
importanza kritika ta’ avvanz ’l quddiem fi 
żminijiet ta’ baġits għad-difiża ristretti;

9. Jenfasizza l-importanza tad-deterrent, u 
għalhekk il-ħtieġa li pajjiżi Ewropej 
ikollhom kapaċitajiet militari kredibbli; 
iħeġġeġiħeġġeġ lill-Istati Membri biex 
iżidu l-isforzi tagħhom fl-iżvilupp tal-
kapaċità militari kollaborattiva, l-aktar 
permezz tal-inizjattivi kumplimentari ‘Ġbir 
u Qsim’ u ‘Difiża Intelliġenti’ tal-UE u n-
NATO, li jirrappreżentaw metodu ta’
importanza kritika ta’ avvanz ’l quddiem fi 
żminijiet ta’ baġits għad-difiża ristretti; 
jerġa' jtenni, f'dan ir-rigward, it-talba 
tiegħu li l-ħidma tal-Aġenzija Ewropea 
għad-Difiża tkun irrispetta iktar bis-sħiħ 
u tiġi sfruttata mill-ministeri nazzjonali 
tad-difiża;

16. Paragrafu 10

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

10. Itenni l-istedina tiegħu għal 
armonizzazzjoni sistematika ta’ rekwiżiti 
militari u proċess ta’ ppjanar u akkwist tad-
difiża tal-UE armonizzat, li jitqabblu mal-
livell ta’ ambizzjoni tal-UE u koordinatu 
mal-Proċess ta’ Ppjanar tad-Difiża tan-
NATO; filwaqt li jikkunsidra l-livell akbar 
ta’ garanziji ta’ sigurtà provduti mill-
klawżola ta’ difiża reċiproka, iħeġġeġ llill-
Istati Membri biex jikkunsidraw 
kooperazzjoni multinazzjonali rigward l-
iżvilupp tal-kapaċità u, fejn xieraq, l-
ispeċjalizzazzjoni bħala prinċipji ewlenin 
fl-ippjanar tad-difiża tagħhom;

10. Itenni l-istedina tiegħu għal 
armonizzazzjoni sistematika ta’ rekwiżiti 
militari u proċess ta’ ppjanar u akkwist tad-
difiża tal-UE armonizzat, li jitqabblu mal-
livell ta’ ambizzjoni tal-UE u koordinatu 
mal-Proċess ta’ Ppjanar tad-Difiża tan-
NATO; filwaqt li jikkunsidra l-livell akbar 
ta’ garanziji ta’ sigurtà provduti mill-
klawsola ta’ assistenza reċiproka, iħeġġeġ 
llill-Istati Membri biex jikkunsidraw 
kooperazzjoni multinazzjonali rigward l-
iżvilupp tal-kapaċità u, fejn xieraq, l-
ispeċjalizzazzjoni bħala prinċipji ewlenin 
fl-ippjanar tad-difiża tagħhom;
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17. Paragrafu 11

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

11. Jistieden lill-Viċi 
President/Rappreżentant Għoli biex 
jipproponi arranġamenti prattiċi biex jiġi 
żgurat rispons effettiv f’każ li Stat 
Membru jistimula l-klawżola ta’ difiża 
reċiproka, kif ukoll analiżi tar-rwol tal-
istituzzjonijiet tal-UE, jekk il-klawżola tiġi 
stimulata; huwa tal-opinjoni li l-obbligu li 
jiġu pprovduti l-għajnuna u l-assistenza, 
li jesprimi solidarjetà politika fost l-Istati 
Membri, għandu jiżgura deċiżjoni rapida 
fil-Kunsill bħala appoġġ għall-Istat 
Membru li jkun safa attakkat;

mħassar

18. Paragrafu 12

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

12. Huwa tal-opinjoni li, fejn tittieħed 
azzjoni kollettiva biex jiġi difiż Stat 
Membru attakkat, għandu jkun possibbli 
li jintużaw l-istrutturi eżistenti ta’ 
mmaniġġjar tal-kriżijiet tal-UE, fejn 
xieraq, u b’mod partikolari li tiġi 
kkunsidrata l-possibilità li jsiru Kwartieri 
Operattivi tal-UE; jisħaq li Kwartieri 
Operattivi tal-UE sħaħ permanenti huma 
meħtieġa sabiex jiġi żgurat livell xieraq 
ta’ preparazzjoni u rapidità ta’ rispons, u 
jtenni l-istedina tiegħu lill-Istati Membru 
biex jistabbilixxu kapaċità permanenti 
bħal din, billi jibnu fuq iċ-Ċentru tal-
Operazzjonijiet tal-UE li ġie attivat dan l-
aħħar;

12. Huwa tal-opinjoni li l-azzjoni skont l-
Artikolu 42(7) għandha tagħmel l-aħjar 
użu possibbli mill-istrutturi eżistenti tal-
UE għall-ġestjoni tal-kriżi, imma li, għall-
medda itwal ta' żmien, l-istabbiliment ta'
Kwartieri Operattivi tal-UE għandu jiġi
previst, billi wieħed jibni fuq iċ-Ċentru tal-
Operazzjonijiet tal-UE li ġie attivat dan l-
aħħar;

19. Il-paragrafu 32.
[il-Paragrafu 32 għandu jiddaħħal wara l-Paragrafu 27]
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20. Paragrafu 35

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

35. Ifakkar li l-klawżola ta’ solidarjetà 
teħtieġ li l-Kunsill Ewropew jivvaluta 
b’mod regolari t-theddid li taffaċċja l-
Unjoni; huwa tal-opinjoni li 
valutazzjonijiet bħal dawn jeħtieġ li jsiru 
minn tal-anqas fuq żewġ livelli distinti: fuq 
bażi aktar fit-tul fil-Kunsill Ewropew, fi 
proċess li għandu wkoll jistimola r-
riflessjoni ta’ ħsieb strateġiku 
f’aġġornamenti futuri tal-Istrateġija ta’ 
Sigurtà Ewropea u l-Istrateġija ta’ Sigurtà 
Interna, kif ukoll permezz ta’ prospett 
komprensiv aktar frekwenti tat-theddid 
attwali;

35. Ifakkar li l-klawsola ta’ solidarjetà 
teħtieġ li l-Kunsill Ewropew jivvaluta 
b’mod regolari t-theddid li taffaċċja l-
Unjoni u jikkoordina dan l-eżerċizzju 
mas-sħab tan-NATO; huwa tal-opinjoni li 
valutazzjonijiet bħal dawn jeħtieġ li jsiru 
minn tal-anqas fuq żewġ livelli distinti: fuq 
bażi aktar fit-tul fil-Kunsill Ewropew, fi 
proċess li għandu wkoll jistimola r-
riflessjoni ta’ ħsieb strateġiku 
f’aġġornamenti futuri tal-Istrateġija ta’ 
Sigurtà Ewropea u l-Istrateġija ta’ Sigurtà 
Interna, kif ukoll permezz ta’ prospett 
komprensiv aktar frekwenti tat-theddid 
attwali;


