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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-klawżoli ta’ difiża reċiproka u solidarjetà tal-UE:   dimensjonijiet politiċi u 
operattivi
(2012/XXXX(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– 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 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, 

– wara li kkunsidra l-Istrateġija Ewropea ta’ Sigurtà, adottata mill-Kunsill Ewropew fit-12 
ta’ Diċembru 2003, u r-rapport dwar l-implimentazzjoni tagħha, li ġie approvat mill-
Kunsill Ewropew fil-11-12 ta’ Diċembru 2008, 

– wara li kkunsidra l-Istrateġija tas-Sigurtà Interna għall-Unjoni Ewropea, li ġiet approvata 
mill-Kunsill Ewropew fil-25-26 ta’ Marzu 2010,

– wara li kkunsidra l-Istrateġija tal-Unjoni Ewropea Kontra t-Terroriżmu, li ġiet adottata 
mill-Kunsill Ewropew fil-15-16 ta' Diċembru 2005,

– wara li kkunsidra l-Kunċett Strateġiku għad-Difiża u s-Sigurtà tal-Membri tal-
Organizzazzjoni tat-Trattat tal-Atlantiku tat-Tramuntana, li ġie adottat fis-Summit tan-
NATO f’Lisbona fid-19-20 ta’ Novembru 2010, 

– wara li kkunsidra l-Konklużjonijiet tal-Kunsill tat-30 ta' Novembru 2009 dwar qafas 
Komunitarju dwar il-prevenzjoni tad-diżastri fl-UE,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tas-26 ta' Ottubru 2010 bl-isem Lejn 
rispons Ewropew aktar b'saħħtu għal diżastri li jseħħu: ir-rwol tal-protezzjoni ċivili u l-
assistenza umanitarja’ (COM(2010)0600),

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tat-22 ta’ Novembru 2010 bl-isem 
‘L-Istrateġija tas-Sigurtà Interna tal-UE fl-Azzjoni:  Ħames passi lejn Ewropa iżjed 
sikura’ (COM(2010)0673),

– wara li kkunsidra n-nota ta’ kunċett dwar ‘Arranġamenti għal Koordinazzjoni tal-Kriżijiet 
fuq livell politiku tal-UE’ li ġiet approvata mill-COREPER fit-30 ta’ Mejju 20121, 

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tiegħu tat-22 ta’ Mejju dwar l-Istrateġija tas-Sigurtà 
Interna tal-Unjoni Ewropea2, tal-14 ta’ Diċembru 2011 dwar l-impatt tal-kriżi finanzjarja 
fuq is-settur tad-difiża fl-Istati Membri tal-UE3, tas-27 ta’ Settembru 2011 dwar ‘Lejn 

                                               
1 10207/12.
2 Testi adottati, P7_ TA-PROV(2012)0207.
3 Testi adottati, P7_ TA-PROV(2011)0574.
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rispons Ewropew aktar b'saħħtu għal diżastri li jseħħu:  ir-rwol tal-protezzjoni ċivili u l-
assisstenza umanitarja’1, u tat-23 ta' Novembru 2010 dwar kooperazzjoni ċivili-militari u 
l-iżvilupp ta' kapaċitajiet ċivili-militari2,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 48 tar-Regoli ta’ Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin (A7-.../2011),

A. billi s-sigurtà tal-Istati Membri tal-UE hija indiviżibbli u ċ-ċittadini Ewropej kollha 
għandu jkollhom l-istess garanziji ta’ sigurtà u livell ugwali ta’ protezzjoni kontra 
theddidiet, kemm dawk tradizzjonali kif ukoll dawk mhux konvenzjonali;  billi d-difiża 
tal-paċi, tas-sigurtà u tal-libertà fl-Ewropea, li huma indispensabbli għall-benessri tan-nies 
tagħna, għandha tibqa’ mira u responsabilità ewlenija tal-pajjiżi Ewropej; 

B. billi difiża Ewropea aktar b’saħħitha u kapaċi hija essenzjali biex tiġi kkonsolidata r-rabta 
transatlantika, fil-kuntest tal-bidliet ġeostrateġiċi strutturali, li ġew mgħaġġlin mill-kriżi 
ekonomika globali, u b’mod partikolari fi żmien ta’ ripożizzjonament strateġiku attwali 
tal-Istati Uniti lejn l-Asja-Paċifiku;

C. billi theddid ta’ sigurtà serju u kumpless, minn attakki armati sa terroriżmu sa diżastri 
naturali sa attakki ċibernetiċi, jistgħu faċilment jegħlbu l-kapaċitajiet ta’ kwalunkwe Stat 
Membru uniku, jagħmilha essenzjali li jkun hemm solidarjetà bejn l-Istati Membri 
b’rispons għal theddid bħal dan; 

D. billi f’diżastri naturali u magħmula mill-bniedem fid-deċennji riċenti, u b’mod partikolari 
diżastri kkawżati mill-klima, żdiedu fil-frekwenza u fl-iskala, u żieda ulterjuri hija 
mistennija aktar ma jiżdied it-tibdil fil-klima; 

E. billi t-Trattat ta’ Lisbona introduċa l-Artikolu 42(7) tat-TUE (‘klawżola ta’ difiża 
reċiproka’ jew ‘klawżola ta’ assistenza reċiproka’3) 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; 

Kunsiderazzjonijiet ġenerali

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 Testi adottati, P7_ TA-PROV(2011)0404.
2 Testi adottati, P7_ TA-PROV(2010)0419.
3 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).
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2. Itenni l-ħtieġa li l-Istati Membri u l-Unjoni jiżguraw li jkunu ppreparati għal kull theddida 
ewlenija għas-sigurtà, kif ġie identifikat fl-Istrateġija għas-Sigurtà Ewropea u l-Istrateġija 
għas-Sigurtà Interna, u biex iwettqu valutazzjonijiet konġunti tat-theddid u tar-riskju 
bbażati fuq analiżi konġunta ta’ informazzjoni maqsuma b’mod regolari; 

3. Jerġa’ jsostni li l-użu ta’ forza mill-UE jew mill-Istati Membri tagħha huwa permess biss 
jekk ikun ġustifikat legalment fuq il-bażi tal-Karta tan-Nazzjonijiet Uniti;  itenni l-impenn 
tiegħu biex jiġu rispettati l-Linji Gwida ta’ Oslo dwar l-użu ta’ beni militari u ta’ difiża 
ċivili barranin fl-għajnuna mogħtija f’każijiet ta’ diżastru; jenfasizza li l-prevenzjoni ta’ 
kunflitti, attakki u diżastri hija preferibbli fuq l-immaniġġjar tal-konsegwenzi tagħhom;

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; 

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;

Klawżola ta’ Difiża Reċiproka

– Ambitu

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;

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; 
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8. Huwa tal-fehma li anki attakki mhux armati, pereżempju attakki ċibernetiċi, magħmula bl-
għan li joħolqu ħsara kbira u diżordni lil Stat Membru u identifikati bħala li ġejjin minn 
entità esterna, jistgħu jikkwalifikaw biex ikunu koperti mill-klawżola, jekk is-sigurtà tal-
Istat Membru tiġi mhedda b’mod sinifikanti mill-konsegwenzi tagħhom; 

– Kapaċitajiet

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;

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;

– Strutturi u proċeduri 

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; 

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;

Klawżola ta' solidarjetà

– Ambitu

13. Ifakkar li jekk Stat Membru jkun vittma ta’ attakk terroristiku jew ta’ diżastru magħmul 
mill-bniedem, l-Unjoni u l-Istati Membri għandhom obbligu li jaħdmu b’mod konġunt fi 
spirtu ta’ solidarjetà biex jappoġġjawh, fuq talba tal-awtoritajiet politiċi tiegħu, u li l-
Unjoni f’każijiet bħal dawn għandha timmobilizza l-istrumenti kollha li għandha 
disponibbli, inklużi r-riżorsi militari magħmula disponibbli mill-Istati Membri;  ifakkar 
ukoll l-obbligu tal-Unjoni li timmobilizza l-istrumenti kollha li għandha disponibbli biex 
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tipprevjeni t-theddid terroristiku fl-UE u biex tipproteġi l-istituzzjonijiet demokratiċi u l-
popolazzjoni ċivili minn kwalunkwe attakk terroristiku; 

14. Jitlob flessibilità suffiċjenti fejn jidħlu t-tipi ta' attakki u diżastri li għalihom tista' tiġi 
stimulata l-klawżola, sabiex jiġi żgurat li l-ebda theddid sinifikanti, bħal attakki fl-ispazju 
ċibernetiku, pandemiji, jew nuqqas ta' enerġija, ma jiġu injorati;  

15. Jisħaq fuq il-ħtieġa għall-prevenzjoni ta' perikli morali, minħabba li xi Stati Membri jista' 
jkollhom it-tentazzjoni li jiddependu wisq fuq is-solidarjetà tal-oħrajn filwaqt li ma 
jinvestux biżżejjed fis-sigurtà u l-kapaċitajiet tagħhom ta’ rispons għad-diżastri; jenfasizza 
r-responsabilità ewlenija tal-Istati Membri għall-protezzjoni u s-sigurtà ċivili fit-territorju 
tagħhom; 

16. Huwa tal-fehma li l-klawżola ta' solidarjetà għandha tintuża f’sitwazzjonijiet li jegħlbu l-
kapaċitajiet tal-Istat Membru affettwat jew li jeħtieġu rispons minn għadd ta’ oqsma 
differenti li jinvolvu numru ta’ suġġetti;  jisħaq li s-solidarjetà tfisser ukoll l-obbligu li 
jkun hemm investiment f’kapaċitajiet nazzjonali xierqa;  

– Kapaċitajiet u riżorsi

17. Jisħaq li l-implimentazzjoni tal-klawżola ta' solidarjetà għandha tifforma parti integrali ta’ 
sistema ta’ rispons għall-kriżijiet, immaniġġjar tal-kriżijiet u koordinazzjoni tal-kriżijiet 
tal-UE permanenti, li tibni fuq l-istrumenti u l-kapaċitajiet tal-oqsma eżistenti u 
tippermetti li l-mobilizzazzjoni effettiva tagħha twassal rispons koordinat f’għadd ta’ 
oqsma differenti meta jkun meħtieġ li jsir hekk;  jisħaq li, fil-prinċipju, l-implimentazzjoni 
ma għandiex twassal għall-ħolqien ta’ għodod ad hoc; 

18. Jindika r-rwol fundamentali tal-Mekkaniżmu ta’ Protezzjoni Ċivili bħala strument ewlieni 
bbażat fuq is-solidarjetà għal rispons rapidu Ewropew għal firxa wiesgħa ta’ kriżijiet;  
jappoġġja l-linji wiesgħa tal-proposta tal-Kummissjoni biex jissaħħaħ il-mekkaniżmu1, li 
tibni fuq il-Komunikazzjoni tal-Kummissjoni tal-2010 ‘Lejn rispons Ewropew aktar 
b'saħħtu għal diżastri li jseħħu’ u tislet ispirazzjoni mir-rapport ta’ Barnier tal-2006; 

19. Jinnota x-xogħol għaddej biex tkun implimentata l-Istrateġija għas-Sigurtà Interna, b’mod 
partikolari fl-oqsma ta' kontra t-terroriżmu, il-ġlieda kontra ċ-ċiberkriminalità u ż-żieda 
fil-kapaċità li pajjiż jirkupra wara kriżi jew diżastru;  jisħaq li l-implimentazzjoni tal-
klawżola ta’ solidarjetà mhix biss kwistjoni li jiġu stipulati proċeduri għall-waqt li sseħħ 
kriżi ewlenija, iżda fundamentalment hija dwar il-bini tal-kapaċità, prevenzjoni u 
preparazzjoni;  ifakkar fir-relevanza tal-eżerċizzji ta' mmaniġġjar tal-kriżi, magħmula 
apposta għal kontiġenti speċifiċi koperti mill-klawżola; 

20. Jinnota li l-ħolqien ta’ grupp volontarju ta’ beni ta’ protezzjoni ċivili impenjati minn qabel 
itejjeb sew il-preparazzjoni tal-UE u jagħmilha possibbli li jiġu identifikati nuqqasijiet 
eżistenti li għandhom jiġu indirizzati;  jenfasizza l-importanza ta’ analiżijiet konġunti 
dwar in-nuqqasijiet, sabiex l-isforzi ta’ kulħadd jiġu ffukati b’mod effiċjenti u biex jiġi 

                                               
1 Ara Proposta għal Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar Mekkaniżmu tal-Protezzjoni 

Ċivili tal-Unjoni (COM(2011)0934).
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żgurat li kull Stat Membru jikkontribwixxi l-parti tiegħu; 

21. Jikkunsidra li, fil-każ ta’ beni li jinvolvu spejjeż kbar, b’mod partikolari dawk għal riskji 
ta’ probabilità baxxa, jagħmel sens ekonomiku tajjeb għall-Istati Membri li jidentifikaw 
soluzzjonijiet għall-investiment komuni u l-iżvilupp konġunt ta’ għodod meħtieġa bħal 
dawn, b’mod speċjali fil-kuntest attwali ta’ kriżi finanzjarja; 

22. Jenfasizza l-importanza li jiġi żgurat li s-solidarjetà tiġi msaħħa minn mekkaniżmi ta’ 
finanzjament xierqa fuq livell tal-UE li joffru grad suffiċjenti ta’ flessibilità fl-emerġenzi;  
jilqa’ l-livell ta’ kofinanzjament akbar propost bħala parti mill-Mekkaniżmu għall-
Protezzjoni Ċivili, b’mod partikolari għall-ispejjeż tat-trasport;  jinnota d-dispożizzjonijiet 
għall-assistenza fl-emerġenzi bħala parti mill-Fond ta’ Sigurtà Interna li ġie propost;

23. Ifakkar li l-Fond ta’ Solidarjetà jista’ jipprovdi assistenza finanzjarja wara diżastru fuq 
skala kbira;  ifakkar ukoll li aktar assistenza finanzjarja tal-Unjoni tista’ tingħata mill-
Kunsill skont l-Artikolu 122(2) tat-TUE, meta Stat Membru ikun jinsab f’diffikultà jew 
ikun mhedded serjament minn diffikultajiet gravi kkawżati minn diżastri naturali jew 
ċirkostanzi eċċezzjonali li mhumiex taħt il-kontroll tiegħu; 

24. Ifakkar li skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 122(1) tat-TUE, il-Kunsill jista’ jiddeċiedi 
dwar miżuri biex jindirizza sitwazzjoni ekonomika diffiċli fi spirtu ta’ solidarjetà, b’mod 
partikolari jekk jinħolqu diffikultajiet gravi fil-forniment ta’ ċerti prodotti, bħal 
pereżempju fil-qasam tal-enerġija;  jisħaq fuq l-importanza li din id-dispożizzjoni tiġi 
perċepita bħala parti minn kaxxa tal-għodda ta' solidarjetà komprensiva tal-Unjoni biex 
jiġu indirizzati xi sfidi ta’ sigurtà ewlenin ġodda, bħal sfidi fil-qasam tas-sigurtà tal-
enerġija u tas-sigurtà tal-forniment ta’ prodotti kritiċi oħra; 

– Strutturi u proċeduri 

25. Jisħaq li l-UE għandu jkollha strutturi ta’ rispons għall-kriżi kapaċi b’kapaċità għar-
rispons u ta’ monitoraġġ 24/7, li joffru twissija bikrija u għarfien aġġornat dwar is-
sitwazzjoni lis-suġġetti rilevanti kollha;  jinnota li hemm ħafna ċentri ta’ monitoraġġ fil-
livell ta’ UE, u li dan iqajjem mistoqsijiet dwar koordinazzjoni effiċjenti fil-każ ta’ 
kriżijiet multidimensjonali kumplessi;  jinnota t-twaqqif tal-Kamra tas-Sitwazzjoni fi ħdan 
is-Servizz ta' Azzjoni Esterna Ewropew, kif ukoll l-eżistenza ta' numru ta' ċentri ta' 
monitoraġġ settorjali fi ħdan id-dipartimenti tal-Kummissjoni u korpi tal-UE speċjalizzati;  
jiġbed l-attenzjoni, b’mod partikolari, lejn iċ-Ċentru ta’ Monitoraġġ u Informazzjoni tad-
DĠ ECHO, il-Kapaċità ta’ Analiżi Strateġika u ta’ Rispons tad-DĠ HOME, il-Faċilità tal-
Operazzjonijiet tal-Emerġenza tas-Saħħa tad-DĠ SANCO u l-kamra tas-sitwazzjoni tal-
Frontex;

26. Itenni l-ħtieġa li jiġi evitat irduppjar mhux meħtieġ u li jiġu żgurati koerenza u 
koordinazzjoni effettiva fl-azzjoni, l-aktar minħabba l-iskarsezza ta’ riżorsi attwali;  
jinnota l-iskejjel ta’ ħsieb differenti fir-rigward tal-mod tar- razzjonalizzjoni ta’ dawn il-
kapaċitajiet ta’ monitoraġġ multipli, li wħud minnhom huma bbażati fuq l-idea ta’ punt ta’ 
waqfa waħda ċentrali, u oħrajn li jiffavorixxu interkonnessjoni aħjar tal-faċilitajiet 
speċjalizzati; 

27. Huwa tal-fehma li l-firxa wiesgħa ta’ kriżijiet possibbli, minn għargħar sa inċidenti 
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nukleari sa bijoterroriżmu, inevitabbilment teħtieġ serje wiesgħa ta’ servizzi u netwerks 
speċjalizzati, li t-twaħħid tagħhom mhux neċessarjament iwassal għal effiċjenza akbar;  
jikkunsidra, fl-istess waqt, li s-servizzi speċjalizzati kollha fil-livell ta’ UE għandhom jiġu 
integrati f’sistema ta’ informazzjoni sigura waħda, u jistieden lill-Kummissjoni u lill-Viċi 
President/Rappreżentant Għoli biex jaħdmu biex isaħħu l-pjattaforma ta’ koordinazzjoni 
interna ARGUS; 

28. Iħeġġeġ biex isiru sforzi biex issir razzjonalizzazzjoni u biex jiġu integrati aħjar l-ammont 
kbir ta’ pjattaformi ibbażati fuq l-Internet għall-komunikazzjoni u l-iskambju tal-
informazzjoni dwar l-emerġenzi, inklużi s-sit tal-Arranġamenti ta’ Emerġenza u 
Koordinazzjoni tal-Kriżi tal-UE (CCA), ARGUS, is-Sistema Komuni ta’ Komunikazzjoni 
u Informazzjoni tal-Emerġenza (CECIS) u s-Sistema tal-Emerġenza tas-Saħħa u l-
Informazzjoni tal-Mard (HEDIS), sabiex ikun permess fluss ta’ informazzjoni mhux 
interrott, ħieles u effettiv tul fruntieri settorjali u istituzzjonali;  jinnota d-deċiżjoni 
meħuda fi ħdan il-Kunsill biex ikun imsaħħaħ is-sit tas-CCA sabiex jintuża bħala qafas 
tal-internet futur għal sitwazzjonijiet ta’ kriżi li jeħtieġu koordinazzjoni politika fil-livell 
ta’ UE; 

29. Iħeġġeġ biex ikun hemm żvilupp ta’ kuxjenza ta’ sitwazzjonijiet komuni, li huwa 
essenzjali fl-immaniġġjar ta’ kriżijiet multisettorjali ewlenin, meta jenħtieġ li 
aġġornamenti rapidi u komprensivi jiġu pprovduti lill-awtoritajiet politiċi; jilqa’ l-fokus 
tar-reviżjoni tas-CCA dwar l-iżvilupp ta' Kuxjenza u Analiżi tas-Sitwazzjoni Integrata 
(ISAA) għal istituzzjonijiet u l-Istati Membri tal-UE, u jistieden lill-Kunsill biex jiżgura 
implimentazzjoni f’waqtha;  jinnota li kuxjenza tas-sitwazzjoni komuni hija kważi 
impossibli mingħajr kultura ta’ skambju tal-informazzjoni, u li l-iżvilupp ta’ kultura ta’ 
skambju tal-informazzjoni hija kważi impossibbli mingħajr diviżjoni ċara ta’ rwoli; 

30. Jilqa’ l-aġġornament ippjanat taċ-Ċentru tal-Monitoraġġ u l-Informazzjoni biex jinħoloq 
Ċentru ta’ Rispons tal-Emerġenza Ewropew, filwaqt li jisħaq li għandu jifforma wieħed 
mill-pilastri tas-sistema interkonnessa ta’ rispons rapidu tal-UE; huwa tal-fehma r-
responsabilità ta’ koordinazzjoni għal kriżijiet multisettorjali għandha tiġi stabbilita fuq 
bażi każ b’każ, skont il-prinċipju taċ-‘ċentru ta’ gravità’;

31. Jiġbed l-attenzjoni għal fatt li, fl-ambjent globali attwali fejn l-interdipendenzi qed 
jimmultiplikaw, kriżijiet ewlenin fuq skala li tiġġustifika l-istumulu tal-klawżola tas-
solidarjetà għandhom ċans kbir li jkunu multidimensjonali u li jkollhom dimensjoni 
internazzjonali, fir-rigward taċ-ċittadini ta' pajjiżi terzi affettwati minnhom jew tal-azzjoni 
internazzjonali meħtieġa biex tirrispondi għalihom;  jenfasizza r-rwol importanti li għandu 
jkollu l-EEAS f’każijiet bħal dawn; 

32. Jenfasizza l-ħtieġa għal koordinazzjoni politika fil-Kunsill f’każijiet ta’ kriżi gravi; jinnota 
r-reviżjoni tal-Arranġamenti tal-Emerġenza u l-Koordinazzjoni tal-Kriżi tal-UE (CCA) u 
jilqa’ l-ftehim fi ħdan il-Kunsill dwar il-qafas kunċettwali ġdid CCA, li jagħmel użu minn 
proċeduri regolari tal-Kunsill, bħall-COREPER, minflok minn strutturi ad hoc;  jisħaq li li 
wieħed jirrispondi fuq livell politiku tal-UE b’mod koerenti, effiċjenti u f’waqtu għal 
kriżijiet ta’ din l-iskala u natura jeħtieġ biss sett wieħed ta' arranġamenti;  għalhekk 
jikkunsidra li s-CCA ġdid għandu jappoġġja wkoll il-klawżola ta’ solidarjetà; 

33. Jistieden lill-Istati Membru biex jagħmlu skambju tal-aqwa prattiki rigward modi biex 
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jissimplifikaw il-proċeduri tagħhom ta’ koordinazzjoni tal-kriżijiet nazzjonali u l-
interazzjoni taċ-ċentri tagħhom ta' koordinazzjoni tal-kriżijiet nazzjonali mal-UE; 

34. Jisħaq li kwalunkwe proċess ta’ teħid ta’ deċiżjoni fil-Kunsill wara talba għal assistenza 
skont il-klawżola ta’ solidarjetà ma għandux ikun ta’ detriment għar-reattività tal-UE, u li 
r-rispons għall-kriżijiet permezz tal-mekkaniżmi eżistenti, bħall-Mekkaniżmu ta’ 
Protezzjoni Ċivili, għandu jkun kapaċi jibda immedjatament, irrispettivament minn 
deċiżjoni politika bħal din;  jiġbed l-attenzjoni għall-fatt li l-użu ta’ beni militari biex jiġu 
appoġjati operazzjonijiet ta’ protezzjoni ċivili hija diġà possibbli fuq livell operattiv 
mingħajr l-attivazzjoni tal-klawżola ta’ solidarjetà, kif intwera mill-kooperazzjoni ta’ 
suċċess bejn il-Kummissjoni u l-Persunal tal-Militar tal-UE f’operazzjonijiet li saru qabel 
fil-Pakistan jew il-Libja;  

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; 

36. Jikkunsidra li l-valutazzjonijiet tat-theddid għandhom jiġi kumplimentati b’valutazzjoni 
tar-riskju, li tanalizza t-theddid fid-dawl ta’ vulnerabilitajiet eżistenti, u biex b’hekk jiġu 
identifikati l-aktar nuqqasijiet fil-kapaċità kritiċi li għandhom jiġu indirizzati;  ifakkar li 
fl-implimentazzjoni tal-Istrateġija ta’ Sigurtà Interna, sal-2014 l-UE għandha tistabbilixxi 
politika ta’ mmaniġġjar tar-riskju koerenti li tgħaqqad il-valutazzjonijiet tat-theddid u tar-
riskju mat-teħid tad-deċiżjonijiet;  ifakkar ukoll li sal-aħħar tal-2012, il-Kummissjoni 
għandha tipprepara, fuq bażi ta’ analiżi tar-riskju nazzjonali, prospett transsettorjali tar-
riskji naturali u dawk magħmula mill-bniedem ewlenin li l-UE tista’ taffaċċja fil-futur;  
iħeġġeġ lill-Istati Membru biex jaqsmu l-valutazzjoni ta’ risku nazzjonali tagħhom u l-
pjanijiet ta’ mmaniġġjar tar-riskju biex jippermettu li ssir stima konġunta tas-sitwazzjoni;

37. Jenfasizza li l-valutazzjonijiet dwar perikli multipli konġunti li jirriżultaw għandhom 
bżonn jużaw il-kapaċitajiet taċ-Ċentru ta’ Analiżi tal-Intelliġenza tal-UE, u jibnu fuq 
intelliġenza maqsuma u jintegraw inputs mill-korpi kollha tal-UE involuti fil-valutazzjoni 
tat-theddid u tar-riskju, bħad-dipartimenti tal-Kummissjoni rilevanti (inklużi d-DĠ 
HOME, id-DĠ ECHO u d-DĠ SANCO) u aġenziji tal-Unjoni (Europol, Frontex, iċ-
Ċentru Ewropew għall-Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mard u oħrajn);

38. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Viċi 
President/Rappreżentant Għoli, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Parlamenti tal-Istati 
Membri tal-UE, lill-Assemblea Parlamentari tan-NATO, kif ukoll lis-Segretarju Ġenerali 
tan-NATO.


