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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 1 

 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

1. Jenfasizza li l-Unjoni Ewropea hija 
adatta biex tkun attur politiku globali fix-
xena internazzjonali, bl-iskop li 
tippromwovi l-paëi u s-sigurtà 
internazzjonali, tħares l-interessi tagħha 
fid-dinja u tiggarantixxi s-sigurtà taë-
ëittadini tagħha; iqis li l-UE trid tkun 
kapaëi tassumi r-responsabilitajiet tagħha 
quddiem it-theddid, il-kriŜijiet u l-kunflitti 
internazzjonali, partikolarment fil-viëinat 
tagħha; jenfasizza, f'dan ir-rigward, il-
bŜonn li l-UE tkun koerenti fil-politiki 
tagħha u aktar veloëi u effiëjenti meta 
tassumi r-responsabilitajiet imsemmija 
hawn fuq; 

1. Jenfasizza li l-Unjoni Ewropea hija 
adatta biex tkun attur politiku globali fix-
xena internazzjonali, bl-iskop li 
tippromwovi l-paëi u s-sigurtà 
internazzjonali, id-demokrazija, id-

drittijiet tal-bniedem u l-libertà tal-

espressjoni u tiggarantixxi s-sigurtà taë-
ëittadini tagħha; iqis li l-UE trid tkun 
kapaëi tassumi r-responsabilitajiet tagħha 
quddiem it-theddid, il-kriŜijiet u l-kunflitti 
internazzjonali, partikolarment fil-viëinat 
tagħha; jenfasizza, f'dan ir-rigward, il-
bŜonn li l-UE tkun koerenti fil-politiki 
tagħha u aktar veloëi u effiëjenti meta 
tassumi r-responsabilitajiet imsemmija 
hawn fuq; 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

2. Jenfasizza, f'dawn ir-rigward, fuq il-
bŜonn li l-Unjoni tafferma l-awtonomija 

strateāika tagħha permezz ta' politika 
estera, ta' sigurtà u ta' difiŜa b'saħħitha u 
effikaëi, li tippermettilha, jekk ikun 
meħtieā, taāixxi waħedha; jisħaq fuq il-fatt 
li din l-awtonomija strateāika tibqa' 
illuŜorja mingħajr kapaëitajiet ëivili u 
militari kredibbli; ifakkar li din l-
awtonomija strateāika qiegħda tinbena fir-
rispett dovut tal-alleanzi eŜistenti, 
partikolarment fir-rigward tan-NATO, u 
ŜŜomm rabta transatlantika qawwija, kif 
enfasizzat fl-Artikolu 42 tat-TUE, u fir-
rirspett dovut u bit-tisħiħ tal-
multilateraliŜmu effettiv, bħala prinëipju 
gwida għall-intervent tal-UE fil-āestjoni ta' 
kriŜijiet internazzjonali; 

2. Jenfasizza, f'dan ir-rigward, fuq il-bŜonn 
li l-Unjoni tafferma r-responsabbiltajiet 
tagħha permezz ta' politika estera, ta' 
sigurtà u ta' difiŜa b'saħħitha u effikaëi, li 
tippermettilha, jekk ikun meħtieā, taāixxi 
waħedha; jisħaq fuq il-fatt li din l-
awtonomija strateāika tibqa' illuŜorja 
mingħajr kapaëitajiet ëivili u militari 
kredibbli; ifakkar li l-PSDK qiegħda 
tinbena fir-rispett dovut tal-alleanzi 
eŜistenti, partikolarment fir-rigward tan-
NATO, u ŜŜomm rabta transatlantika 
qawwija, kif enfasizzat fl-Artikolu 42 tat-
TUE, u fir-rirspett dovut u bit-tisħiħ tal-
multilateraliŜmu effettiv, bħala prinëipju 
gwida għall-intervent tal-UE fil-āestjoni ta' 
kriŜijiet internazzjonali; 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

3. Jinsab imħasseb bil-prospettiva tad-
deklin strateāiku li jhedded l-UE, mhux 

biss permezz tat-tendenza li jiëkienu l-

baāits tad-difiŜa minħabba l-kriŜi 

finanzjarja u ekonomika globali u 

Ewropea, iŜda wkoll minħabba l-
marāinalizzazzjoni relattiva u progressiva 
tal-istrumenti u tal-kapaëitajiet tagħha ta' 
āestjoni tal-kriŜijiet, speëjalment dawk 

militari; josserva wkoll l-impatt negattiv 
tan-nuqqas ta' impenn min-naħa tal-Istati 
Membri f'dan ir-rigward; 

3. Jinsab imħasseb bil-prospettiva tad-
deklin strateāiku li jhedded l-UE minħabba 
l-marāinalizzazzjoni relattiva u progressiva 
tal-istrumenti u tal-kapaëitajiet tagħha ta' 
āestjoni tal-kriŜijiet; josserva wkoll l-
impatt negattiv tan-nuqqas ta' impenn min-
naħa tal-Istati Membri f'dan ir-rigward; 
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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; 
jissottolinja l-importanza tat-titjib tal-qafas 
tat-tagħlim ta' lezzjonijiet mill-missjonijiet 
u mill-operazzjonijiet; 
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Paragrafu 23 

 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

23. Iqis bħala deplorevoli, madankollu, li 

l-UE ma tisfruttax bis-sħiħ l-istrumenti 

militari tal-PSDK, minkejja li bosta 

kriŜijiet setgħu jiāāustifikaw intervent tal-

PSDK, inkluŜi dawk fil-Libja u fil-Mali; 
jisħaq fuq il-bŜonn li tiāi kkunsidrata l-
assistenza fil-qasam tar-riforma tas-settur 
tas-sigurtà għall-pajjiŜi tar-Rebbiegħa 
Għarbija, speëjalment dawk fl-Afrika ta' 
Fuq u fir-reājun tas-Saħel; iħeāāeā, f'dan 
il-kuntest, l-approfondiment tal-ippjanar 
matul operazzjonijiet militari possibbli u, 
fl-istess ħin, jappella għar-rivalutazzjoni 
tal-missjonijiet li għaddejjin;  

23. Jisħaq fuq il-bŜonn li tiāi kkunsidrata l-
assistenza fil-qasam tar-riforma tas-settur 
tas-sigurtà għall-pajjiŜi tar-Rebbiegħa 
Għarbija, speëjalment dawk fl-Afrika ta' 
Fuq u fir-reājun tas-Saħel; iħeāāeā, f'dan 
il-kuntest, l-approfondiment tal-ippjanar u, 
fl-istess ħin, jappella għar-rivalutazzjoni 
tal-missjonijiet li għaddejjin;  
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Paragrafu 38 

 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

38. Ta āieħ lill-kontribut fundamentali tal-
operazzjoni EUNAVFOR Atalanta fil-
ālieda kontra l-piraterija fil-golf ta' Aden u 
fl-Oëean Indjan oëëidentali u l-kontribut 
umanitarju tiegħu u għas-sigurtà marittima, 
billi jiskorta bastimenti tal-Programm Dinji 
tal-Ikel, kif ukoll vapuri vulnerabbli oħrajn, 
u japprova l-proroga tal-mandat tagħha 

sa Diëembru 2014; japprova wkoll l-
estensjoni tal-kamp ta' applikazzjoni ta' 

din il-missjoni għaŜ-Ŝona tal-kosta kif 

ukoll għall-ilmijiet territorjali u għall-

ilmijiet interni tas-Somalja; jistieden lill-
Istati Membri jfornu mezzi adegwati, 
navali kif ukoll tal-ajru, għal din l-
operazzjoni u jinkoraāāixxi lill-bastimenti 
kummerëjali jkomplu japplikaw il-prattiki 
tajba ta' navigazzjoni biex inaqqsu r-riskji 
ta' attakk; jifraħ bil-kontribut tal-PajjiŜi l-
Baxxi għall-operazzjoni Atalanta f'forma 
ta' skwadra ta' protezzjoni abbord intiŜa li 
tiŜgura s-sigurtà tal-konvojs umanitarji u 
jinkoraāāixxi lill-Istati Membri l-oħra 
jfornu dan it-tip ta' kontribut; 

38. Ta āieħ lill-kontribut fundamentali tal-
operazzjoni EUNAVFOR Atalanta fil-
ālieda kontra l-piraterija fil-golf ta' Aden u 
fl-Oëean Indjan oëëidentali u l-kontribut 
umanitarju tiegħu u għas-sigurtà marittima, 
billi jiskorta bastimenti tal-Programm Dinji 
tal-Ikel, kif ukoll vapuri vulnerabbli 
oħrajn; jistieden lill-Istati Membri jfornu 
mezzi adegwati, navali kif ukoll tal-ajru, 
għal din l-operazzjoni u jinkoraāāixxi lill-
bastimenti kummerëjali jkomplu japplikaw 
il-prattiki tajba ta' navigazzjoni biex 
inaqqsu r-riskji ta' attakk; jifraħ bil-
kontribut tal-PajjiŜi l-Baxxi għall-
operazzjoni Atalanta f'forma ta' skwadra ta' 
protezzjoni abbord intiŜa li tiŜgura s-
sigurtà tal-konvojs umanitarji u 
jinkoraāāixxi lill-Istati Membri l-oħra 
jfornu dan it-tip ta' kontribut; 
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Paragrafu 40 

 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

40. Jenfasizza r-rwol poŜittiv li tiŜvolāi l-
missjoni EUTM Somalia, f'kooperazzjoni 
stretta mal-Uganda, l-UA u l-Istati Uniti, 
biex jitħarrāu aktar minn 3 000 rekluta 
Somalu – li minnhom madwar 2 500 diāà 
reāgħu āew integrati fil-forzi tas-sigurtà 
Somali – billi trawwem ukoll l-Istat tad-

dritt; iqis b'hekk li l-missjoni kkontribwiet 

notevolment għat-titjib tas-sitwazzjoni 

f'Mogadixu, u fil-viëinanzi tagħha, billi 

saħħet il-forzi tas-sigurtà Somali u tal-

AMISOM; iħeāāeā biex l-isforzi tal-
missjoni jkunu kkonëentrati fuq l-
istabbiliment ta' strutturi ta' kmand u ta' 
kontroll responsabbli u trasparenti, u fuq 
qafas finanzjarju li jforni l-ħlas regolari 
tas-salarji, kif ukoll fuq it-tnaqqis sal-
minimu tan-numru tad-diŜerzjonijiet min-
naħa tas-suldati mħarrāa; 

40. Josserva r-rwol li tiŜvolāi l-missjoni 
EUTM Somalia, f'kooperazzjoni stretta 
mal-Uganda, l-UA u l-Istati Uniti, biex 
jitħarrāu aktar minn 3 000 rekluta Somalu 
– li minnhom madwar 2 500 diāà reāgħu 
āew integrati fil-forzi tas-sigurtà Somali; 
iħeāāeā biex l-isforzi tal-missjoni jkunu 
kkonëentrati fuq l-istabbiliment ta' strutturi 
ta' kmand u ta' kontroll responsabbli u 
trasparenti, u fuq qafas finanzjarju li jforni 
l-ħlas regolari tas-salarji, kif ukoll fuq it-
tnaqqis sal-minimu tan-numru tad-
diŜerzjonijiet min-naħa tas-suldati 
mħarrāa; 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 41 

 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

41. Japprova l-estensjoni tal-mandat tal-
missjoni EUTM Somalia sa 
Diëembru 2012, kif ukoll l-enfasi mogħtija 
lill-kapaëitajiet ta' kmand u ta' kontroll, lill-
kapaëitajiet speëjalizzati u lill-kapaëitajiet 
ta' awtoformazzjoni tal-forzi tas-sigurtà 
nazzjonali Somali, fid-dawl tat-
trasferiment tal-kompetenzi tat-taħriā lill-
atturi lokali; josserva li l-Unjoni Ewropea 
se jkollha tkompli l-attivitajiet ta' taħriā 

tagħha lil hinn mill-2012 u, f'din il-

prospettiva, jistieden lis-SEAE jistudja l-

possibilità, ladarba s-sitwazzjoni tas-

sigurtà fis-Somalja tippermettih, li 

jittrasferixxi dan it-taħriā kollu, jew parti 

minnu, f'dawk l-inħawi tas-Somalja li 

jinsabu taħt il-kontroll tal-awtoritajiet bil-

għan li titjieb is-sitwazzjoni tas-sigurtà; 

jirrakkomanda li l-missjoni EUTM 

Somalia tista' tkun involuta aktar mill-

qrib fil-proëess ta' reklutaāā u tar-

reintegrazzjoni tal-persunal li jibbenefika 

minn dan it-taħriā militari. 

41. Josserva l-estensjoni tal-mandat tal-
missjoni EUTM Somalia sa 
Diëembru 2012, kif ukoll l-enfasi mogħtija 
lill-kapaëitajiet ta' kmand u ta' kontroll, lill-
kapaëitajiet speëjalizzati u lill-kapaëitajiet 
ta' awtoformazzjoni tal-forzi tas-sigurtà 
nazzjonali Somali, fid-dawl tat-
trasferiment tal-kompetenzi tat-taħriā lill-
atturi lokali;  
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 42 

 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

42. Jenfasizza li l-mudell tal-operazzjoni 

EUTM li, quddiem investiment 

finanzjarju, materjali u uman 

relattivament Ŝgħir, joffri lill-UE rwol 

reājonali ewlieni fl-Afrika tal-Lvant, li 

jista' jkun replikat f'Ŝoni oħrajn, 

partikolarment fis-Saħel; 

imħassar 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 47 

 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

47. Jappella għat-tkomplija tal-ippjanar 

ta' operazzjoni intiŜa li ssostni, b'rabta 

mal-ECOWAS, ir-ristrutturar tal-forzi 

armati tal-Mali bil-għan li titjieb l-

effikaëja tal-forzi tas-sigurtà tal-Mali u li 

dan il-pajjiŜ jitħalla jerāa' jieħu l-kontroll 

tat-territorju tiegħu; 

47. Jappella għat-tisħiħ tal-proëess 
demokratiku fil-Mali u jenfasizza l-ħtieāa 

li jirrikorri għall-medjazzjoni u d-djalogu 

fil-konfront ta’ xi wħud mill-atturi 

involuti fl-avvenimenti fit-Tramuntana 

tal-Mali; 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 50 

 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

50. Iqis li l-UE għandha rwol importanti 
x'tiŜvolāi fil-proëess ta' tranŜizzjoni 
istituzzjonali fil-Libja, partikolarment fl-
oqsma tad-demobilizzazzjoni u tal-
integrazzjoni tal-membri tal-brigati 
rivoluzzjonarji, fir-riorganizzazzjoni tal-
forzi armati u fl-assistenza għall-kontroll 
tal-fruntieri terrestri u marittimi; jiddeplora 
l-fatt li l-kontribut tal-UE fis-settur tas-
sigurtà qiegħed idum biex jikkonkretizza 
ruħu u li d-diffikultajiet tal-ippjanar u tal-
implimentazzjoni ta' dan il-kontribut iħallu 
t-triq miftuħa għal inizjattivi bilaterali 
b'viŜibilità u b'koerenza dubjuŜi; huwa 
favorevoli għall-aëëelerazzjoni tax-

xogħlijiet intiŜi li jippjanaw missjoni ëivili 

ta' appoāā lill-kontroll tal-fruntieri; 

50. Iqis li l-UE għandha rwol importanti 
x'tiŜvolāi fil-proëess ta' tranŜizzjoni 
istituzzjonali fil-Libja, partikolarment fl-
oqsma tad-demobilizzazzjoni u tal-
integrazzjoni tal-membri tal-brigati 
rivoluzzjonarji, fir-riorganizzazzjoni tal-
forzi armati u fl-assistenza għall-kontroll 
tal-fruntieri terrestri u marittimi; jiddeplora 
l-fatt li l-kontribut tal-UE fis-settur tas-
sigurtà qiegħed idum biex jikkonkretizza 
ruħu u li d-diffikultajiet tal-ippjanar u tal-
implimentazzjoni ta' dan il-kontribut iħallu 
t-triq miftuħa għal inizjattivi bilaterali 
b'viŜibilità u b'koerenza dubjuŜi; 

Or. en 
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Paragrafu 81 

 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

81. Ifakkar li bil-gwerra fil-Libja deher 

aħjar ukoll in-nuqqas ta' vetturi tal-ajru 

mingħajr ekwipaāā (drones) ta' 

rikonjizzjoni fil-forzi armati Ewropej u 

jikkonstata li, fl-Ewropa, għalissa jeŜistu 

Ŝewā proāetti konkorrenti ta' vetturi tal-

ajru mingħajr ekwipaāā MALE (Medium 

Altitude Long Endurance); josserva wkoll 

li l-kooperazzjoni bejn Franza u r-Renju 

Unit fil-qasam tal-vetturi tal-ajru 

mingħajr ekwipaāā ta' kumbattiment 

tista' tislet benefiëëju jekk ma tkunx 

eskluŜiva u tinfetaħ għal sħab Ewropej 

oħrajn; 

imħassar 
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Paragrafu 84 

 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

84. Jinsisti biex it-tisħiħ tal-kapaëitajiet 
Ewropej jissarraf ukoll f'konsolidament 

tal-baŜi industrijali u teknoloāika tad-difiŜa 
Ewropea; ifakkar f'dan ir-rigward l-
importanza ta' preferenza Ewropea u r-

rilevanza ta' att Ewropew għax-xiri; 

84. Jinsisti biex il-ħolqien tal-kapaëitajiet 
Ewropej jissarraf ukoll f’aktar effiëjenza, 
u inqas duplikazzjoni u korruzzjoni fil-

kuntest tal-konsolidament tal-baŜi 
industrijali u teknoloāika tad-difiŜa 
Ewropea; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 87 

 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

87. Jilqa' favorevolment l-inizjattivi u l-

proāetti reëenti relatati maë-ëiberdifiŜa; 

iħeāāeā lill-Istati Membri jimpenjaw 

ruħhom aktar mill-qrib mal-AED fl-

iŜvilupp tal-kapaëitajiet tagħhom taë-

ëiberdifiŜa, partikolarment ta' natura 

ëibernetika, speëjalment minħabba l-bini 

tal-fiduëja u l-akkomunament u l-

kondiviŜjoni; jilqa' favorevolment il-fatt li 

ë-ëiberdifiŜa se tkun waħda mill-

prijoritajiet tal-AED fl-ambitu tar-riëerka 

u t-teknoloāija fis-settur tad-difiŜa; 

87. Jopponi bil-qawwa l-idea li fil-kuntest 
tal-programm qafas futur tal-UE għar-

riëerka (Orizzont 2020), jiāu ffinanzjati r-

riëerka, l-iŜvilupp u l-akkwist fl-ambitu 

tad-difiŜa jew l-uŜu duwali;  

Or. en 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 93 

 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

93. Iħeāāeā lill-Kunsill u lill-Istati Membri 
jagħtu lill-AED baāit u persunal adegwati 
bil-għan li din tkun kapaëi taqdi dmirijietha 
li jkunulha fdati mit-Trattat ta' Lisbona; 
jenfasizza li dan l-aspett irid jittieħed 

f'kunsiderazzjoni fl-ambitu tal-qafas 

finanzjarju pluriennali li jmiss; 

93. Iħeāāeā lill-Kunsill u lill-Istati Membri 
jagħtu lill-AED baāit u persunal adegwati 
bil-għan li din tkun kapaëi taqdi dmirijietha 
li jkunulha fdati mit-Trattat ta' Lisbona; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 102 

 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

102. Itenni t-talba tiegħu għall-ħolqien ta' 
Kwartieri Āenerali tal-Operazzjoni (OHQ) 
tal-UE għall-ippjanar operattiv u t-tmexxija 
tal-missjonijiet ëivili u tal-operazzjonijiet 
militari fi ħdan is-SEAE, jekk neëessarju 
permezz ta' kooperazzjoni strutturata 
permanenti; 

102. Itenni t-talba tiegħu għall-ħolqien ta' 
Kwartieri Āenerali tal-Operazzjoni (OHQ) 
tal-UE għall-ippjanar operattiv u t-tmexxija 
tal-operazzjonijiet militari fi ħdan is-
SEAE, jekk neëessarju permezz ta' 
kooperazzjoni strutturata permanenti; 
jemmen li l-korp li jiffunzjona tajjeb 

għall-ippjanar operattiv u t-twettiq ta’ 

operazzjonijiet ëivili tal-PSDK, CPCC, ma 

għandu taħt l-ebda ëirkostanza jingħaqad 

mal-OHQ futuri; jenfasizza l-ħtieāa li l-

ktajjen ta’ kmand ëivili u militari 

jinŜammu strettament separati; 

Or. en 

 
 


