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Kunsiderazzjoni 8a (ādida) 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

  – wara li kkunsidra l-Istrateāija tal-UE 

kontra l-Proliferazzjoni tal-Armi tal-

Qerda tal-Massa, kif approvata mill-

Kunsill fid-9 ta' Diëembru 2003, 

Or. en 



 

AM\919297MT.doc  PE493.685v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

 

14.11.2012 A7-0357/4 

Emenda  4 

Arnaud Danjean 

f'isem il-Grupp PPE 

 

Rapport A7-0357/2012 

Arnaud Danjean 

L-implimentazzjoni tal-Politika ta' Sigurtà u ta' DifiŜa Komuni (abbaŜi tar-Rapport Annwali 

tal-Kunsill lill-Parlament Ewropew dwar il-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni) 

2012/2138(INI) 
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Premessa G 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

G. billi d-diŜarm u n-nonproliferazzjoni 

huma partijiet integranti tal-PSDK, li jridu 

jkunu enfasizzati fl-ambitu tad-djalogu 

politiku tal-UE mal-pajjiŜi terzi, u 

jikkostitwixxu obbligu għall-UE skont il-

konvenzjonijiet u l-ftehimiet 

internazzjonali; billi tali impenn huwa 

perfettament kompatibbli mal-għan tal-

PSDK ta' tisħiħ tal-kapaëitajiet ëivili u 

militari; 

G. billi d-diŜarm u n-nonproliferazzjoni 

huma partijiet integranti tal-PSDK, li jridu 

jkunu enfasizzati fl-ambitu tad-djalogu 

politiku tal-UE mal-pajjiŜi terzi u l-

istituzzjonijiet internazzjonali, u 

jikkostitwixxu obbligu għall-Istati Membri 

tal-UE skont il-konvenzjonijiet u l-

ftehimiet internazzjonali; billi tali impenn 

huwa perfettament kompatibbli mal-għan 

tal-PSDK ta' tisħiħ tal-kapaëitajiet ëivili u 

militari; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 22 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

22. Josserva li bħalissa għaddejjin 14-il 

operazzjoni, li minnhom 11 huma ëivili u 

3 militari; jilqa' poŜittivament it-tnedija ta' 

tliet operazzjonijiet ëivili āodda matul is-

sajf 2012 fil-Qarn tal-Afrika (EUCAP 

Nestor), fin-Niāer (EUCAP Sahel Niger) u 

fis-Sudan t'Isfel (EUAVSEC South Sudan) 

u l-ippjanar ta' missjoni ëivili ta' appoāā 

lill-kontroll tal-fruntieri fil-Libja; iqis li 

dawn il-missjonijiet jirrappreŜentaw l-

ewwel sinjal ta' dinamiŜmu ādid tal-aāenda 

tal-PSDK; jissottolinja l-importanza tat-

titjib tal-qafas tat-tagħlim ta' lezzjonijiet 

mill-missjonijiet u mill-operazzjonijiet; 

22. Josserva li bħalissa għaddejjin 14-il 

operazzjoni, li minnhom 11 huma ëivili u 

3 militari; jilqa' poŜittivament it-tnedija ta' 

tliet operazzjonijiet ëivili āodda matul is-

sajf 2012 fil-Qarn tal-Afrika (EUCAP 

Nestor), fin-Niāer (EUCAP Sahel Niger) u 

fis-Sudan t'Isfel (EUAVSEC South Sudan) 

u l-ippjanar ta' missjoni ëivili ta' appoāā 

lill-kontroll tal-fruntieri fil-Libja u 

missjoni ta’ taħriā f’Mali; iqis li dawn il-

missjonijiet jirrappreŜentaw l-ewwel sinjal 

ta' dinamiŜmu ādid tal-aāenda tal-PSDK; 

jissottolinja l-importanza tat-titjib tal-qafas 

tat-tagħlim ta' lezzjonijiet mill-missjonijiet 

u mill-operazzjonijiet; 

Or. en 
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paragrafu 45a (ādid) 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

  45a. Jilqa’ l-adozzjoni unanima mill-

Kunsill tas-Sigurtà tan-NU, fit-

12 ta’ Ottubru 2012, tar-riŜoluzzjoni 2071 

dwar il-Mali; jinnota li jistieden 

direttament organizzazzjonijiet reājonali u 

internazzjonali, inkluŜ l-UE, biex 

jipprovdu b’mod koordinat ‘assistenza, 

kompetenzi esperti, taħriā u appoāā għall-

bini ta’ kapëità lill-Forzi Armati u tas-

Sigurtà ta’ Mali (…) għall-fini li tiāi 

restawrata l-awtorità tal-Istat ta’ Mali’; 

jistieden ukoll lill-Kunsill tas-Sigurtà tan-

NU biex jadotta riŜoluzzjoni oħra li 

formalment tawtorizza l-iskjerament ta’ 

missjoni Afrikana ādida, li tiāi mnedija 

bl-appoāā tal-komunità internazzjonali 

fuq l-istess mudell bħall-appoāā provdut 

lill-AMISOM fis-Somalja;  

Or. en 
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paragrafu 46 a (ādid) 

 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

  46a. Jilqa’ d-deëiŜjoni meħuda mill-

Kapijiet ta’ Stat u tal-Gvern tal-ECOWAS 

fil-11 ta’ Novembru 2012 biex jipprovdu 

forza ta’ stabbilizzazzjoni ta’ mill-inqas 

3 200 suldat, b’mandat ta’ intervenzjoni 

ta’ sena; 

Or. en 

 

 


