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L-implimentazzjoni tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni 

2016/2067(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Kunsiderazzjoni 5 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

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 u tas-27 ta' Ġunju 2016, 

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 u 

tas-17 ta' Ottubru 2016, 

Or. en 
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Kunsiderazzjoni 8 a (ġdida) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  - wara li kkunsidra lil-pjan ta' 

implimentazzjoni dwar is-sigurtà u d-

difiża ppreżentat mill-VP/RGħ Federica 

Mogherini fl-14 ta' Novembru 2016 u l-

konklużjonijiet tal-Kunsill tal-

14 ta' Novembru 2016 dwar l-

implimentazzjoni tal-istrateġija globali 

tal-UE fil-qasam tas-sigurtà u d-difiża, 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

14. Jilqa' l-pjan direzzjonali futur dwar il-

PSDK li se jiġi preżentat mill-VP/RGħ bi 

skeda ta' żmien konkreta u passi; jemmen li 

dan il-pjan direzzjonali għandu 

jikkumplimenta Pjan ta' Azzjoni Ewropew 

għad-Difiża; jenfasizza l-ħtieġa li jissaħħaħ 

il-komponent militari tal-PSDK; jappoġġa 

bil-qawwa li l-Istati Membri jikkoordinaw 

l-investiment fis-sigurtà u d-difiża, kif 

ukoll jiżdied l-appoġġ finanzjarju għar-

riċerka dwar id-difiża fil-livell tal-UE; 

14. Jilqa' l-pjan direzzjonali futur dwar il-

PSDK ippreżentat mill-VP/RGħ bi skeda 

ta' żmien konkreta u passi; jilqa' l-fatt li 

dan il-pjan direzzjonali jikkumplimenta il-

Pjan ta' Azzjoni Ewropew għad-Difiża li 

ġej; jenfasizza l-ħtieġa li jissaħħaħ il-

komponent militari tal-PSDK; jappoġġa 

bil-qawwa li l-Istati Membri jikkoordinaw 

l-investiment fis-sigurtà u d-difiża, kif 

ukoll jiżdied l-appoġġ finanzjarju għar-

riċerka dwar id-difiża fil-livell tal-UE; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

18. Jenfasizza li l-impenn qawwi, is-sjieda 

u l-appoġġ min-naħa tal-Istati Membri u 

tal-parlamenti nazzjonali, f'kooperazzjoni 

mill-qrib mal-korpi rilevanti kollha tal-UE, 

huma meħtieġa sabiex tiġi żgurata l-

implimentazzjoni rapida u effettiva tal-

politika tal-EUGS fil-livell ta' ambizzjoni, 

prijoritajiet u approċċ komprensiv fil-

forma ta' Ktieb Abjad tal-UE dwar is-

Sigurtà u d-Difiża; jilqa' b'sodisfazzjon il-

ħidma attwali tal-VP/RGħ fil-proċess ta' 

implimentazzjoni; jenfasizza l-fatt li jridu 

jiġu allokati riżorsi xierqa għall-

implimentazzjoni tal-EUGS u għal PSDK 

aktar robusta u effettiva; 

18. Jenfasizza li l-impenn qawwi, is-sjieda 

u l-appoġġ min-naħa tal-Istati Membri u 

tal-parlamenti nazzjonali, f'kooperazzjoni 

mill-qrib mal-korpi rilevanti kollha tal-UE, 

huma meħtieġa sabiex tiġi żgurata l-

implimentazzjoni rapida u effettiva tal-

politika tal-EUGS fil-livell ta' ambizzjoni, 

prijoritajiet u approċċ komprensiv fil-

forma ta' Ktieb Abjad tal-UE dwar is-

Sigurtà u d-Difiża ppreċedut mill-pjan ta' 

implimentazzjoni għas-sigurtà u d-difiża; 

jenfasizza r-rabta mill-qrib bejn il-pjan ta' 

implimentazzjoni u l-implimentazzjoni 

usa' tal-EUGS, bil-Pjan ta' Azzjoni 

Ewropew għad-Difiża tal-Kummissjoni u 

l-implimentazzjoni ta' dikjarazzjoni 

konġunta ffirmata f'Varsavja bejn l-UE u 

n-NATO; jilqa' l-ħidma li għaddejja tal-

VP/RGħ u tal-Istati Membri fil-proċess ta' 

implimentazzjoni; jenfasizza l-fatt li jridu 

jiġu allokati riżorsi xierqa għall-

implimentazzjoni tal-EUGS u għal PSDK 

aktar robusta u effettiva; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

19. Iqis l-iżvilupp ta' strateġija settorjali 

bħala segwitu għall-EUGS, li għandu jiġu 

miftiehem u ppreżentat mill-Kunsill 

Ewropew, li għandu jispeċifika 

ulterjorment il-livell ta' ambizzjoni ċivili u 

militari, il-kompiti, il-ħtiġijiet u l-

prijoritajiet tal-kapaċità; itenni l-appelli 

preċedenti tiegħu għall-iżvilupp ta' Ktieb 

Abjad tal-UE dwar is-Sigurtà Ewropea u 

jħeġġeġ lill-Kunsill biex jipprepara dan 

id-dokument mingħajr dewmien; jesprimi 

t-tħassib tiegħu dwar il-fatt li l-pjan ta' 

implimentazzjoni propost dwar is-sigurtà u 

d-difiża ma laħqitx l-aspettattivi 

parlamentari u dawk tal-pubbliku; itenni 

l-indiviżibilità tas-sigurtà tal-Istati Membri 

kollha tal-Unjoni Ewropea; 

19. Iqis kruċjali l-implimentazzjoni 

effettiva u rapida mill-UE u l-Istati 

Membri tagħha tal-azzjonijiet konkreti 

kollha proposti fil-pjan ta' 

implimentazzjoni; jinnota l-livell ta' 

ambizzjoni ffissat mill-Kunsill b'appoġġ 

għat-tliet prijoritajiet strateġiċi identifikati 

fl-EUGS: ir-rispons għall-konflitti u l-

kriżijiet esterni, it-tisħiħ tal-kapaċità tas-

sħab u l-protezzjoni tal-Unjoni u ċ-

ċittadini tagħha; jistieden lill-Kunsill 

Ewropew fil-15-16 ta' Diċembru 2016 

jipprovdi orjentazzjonijiet strateġiċi 

ambizzjużi biex ix-xogħol relatat mas-

sigurtà u d-difiża jimxi aktar 'il quddiem; 

itenni l-indiviżibilità tas-sigurtà tal-Istati 

Membri kollha tal-Unjoni Ewropea; 

Or. en 
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23. Jenfasizza l-importanza tal-ħolqien ta' 

kwartieri ġenerali permanenti tal-UE għal 

missjonijiet u operazzjonijiet ċivili u 

militari tal-PSDK, minn fejn il-persunal 

operattiv integrat ikun jista' jappoġġa ċ-

ċiklu kollu tal-ippjanar, mill-ewwel 

kunċett politiku sal-pjanijiet dettaljati; 

jenfasizza li dan mhux ser ikun replika ta' 

strutturi tan-NATO, iżda minflok 

jikkostitwixxi arranġament istituzzjonali 

meħtieġ biex jissaħħu l-kapaċitajiet għall-

missjonijiet u l-operazzjonijiet tal-ippjanar 

u tat-twettiq tal-kapaċitajiet tal-PSDK; 

23. Jenfasizza l-importanza tal-ħolqien ta' 

kapaċità operattiva permanenti ta' ppjanar 

u twettiq fil-livell strateġiku għal 

missjonijiet militari mhux eżekuttivi, 

b'ħidma konġunta u filwaqt li jiġi żgurat 

involviment integrat tal-impenn ċivili-

militari, mal-ippjanar u t-twettiq ta' 
missjonijiet ċivili; jenfasizza li dan mhux 

ser ikun replika ta' strutturi tan-NATO, 

iżda minflok jikkostitwixxi arranġament 

istituzzjonali meħtieġ biex jissaħħu l-

kapaċitajiet għall-missjonijiet u l-

operazzjonijiet tal-ippjanar u tat-twettiq tal-

kapaċitajiet tal-PSDK; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

29. Jilqa' l-proposta tal-Kummissjoni biex 

jiġi emendat ir-Regolament (UE) 

Nru 230/2014 (li jistabbilixxi strument li 

jikkontribwixxi għall-istabbiltà u l-paċi) 

sabiex l-assistenza tal-Unjoni tiġi estiża 

għal atturi militari f'pajjiżi sħab, u jqis li 

dan il-kontribut huwa indispensabbli għar-

reżiljenza tagħhom, u b'hekk titnaqqas il-

possibilità li, għal darb'oħra, isiru objettivi 

ta' kunflitt u żoni ta' kenn għal attivitajiet 

ostili kontra l-UE; jenfasizza li dan għandu 

jsir f'ċirkostanzi eċċezzjonali, kif deskritt 

fl-Artikolu 3a tal-proposta msemmija hawn 

fuq li temenda r-Regolament (UE) 

Nru 230/2014, sabiex jingħata kontribut 

għall-iżvilupp sostenibbli, il-governanza 

tajba u l-istat tad-dritt; f'dan il-kuntest, 

iħeġġeġ lis-SEAE u lill-Kummissjoni biex 

iħaffu l-implimentazzjoni tal-Inizjattiva 

CBSD biex jitjiebu l-effikaċja u s-

sostenibbiltà tal-missjonijiet tal-PSDK; 

29. Jilqa' l-proposta tal-Kummissjoni biex 

jiġi emendat ir-Regolament (UE) 

Nru 230/2014 (li jistabbilixxi strument li 

jikkontribwixxi għall-istabbiltà u l-paċi) 

sabiex l-assistenza tal-Unjoni tiġi estiża 

għal atturi militari f'pajjiżi sħab, u jqis li 

dan il-kontribut huwa indispensabbli għar-

reżiljenza tagħhom, u b'hekk titnaqqas il-

possibilità li, għal darb'oħra, isiru objettivi 

ta' kunflitt u żoni ta' kenn għal attivitajiet 

ostili kontra l-UE; jenfasizza li dan għandu 

jsir f'ċirkostanzi eċċezzjonali, kif deskritt 

fl-Artikolu 3a tal-proposta msemmija hawn 

fuq li temenda r-Regolament (UE) 

Nru 230/2014, sabiex jingħata kontribut 

għall-iżvilupp sostenibbli, il-governanza 

tajba u l-istat tad-dritt; f'dan il-kuntest, 

iħeġġeġ lis-SEAE u lill-Kummissjoni biex 

iħaffu l-implimentazzjoni tal-Inizjattiva 

CBSD biex jitjiebu l-effikaċja u s-

sostenibbiltà tal-missjonijiet tal-PSDK; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

48. Jappoġġa lill-Kummissjoni għall-

inizjattivi relatati mad-difiża bħalma huma 

l-Pjan ta' Azzjoni għad-Difiża u l-Politika 

Industrijali tad-Difiża, li għandhom jibdew 

wara l-preżentazzjoni ta' Ktieb Abjad tal-

UE dwar is-Sigurtà u d-Difiża; jappoġġa l-

involviment ulterjuri tal-Kummissjoni 

għad-difiża, permezz tar-riċerka, l-ippjanar 

u l-implimentazzjoni ffokati sew u 

estensivi; jilqa' l-Azzjoni Preparatorja 

għar-riċerka relatata mal-PSDK u jitlob 

għal finanzjament adegwat għall-bqija tal-

qafas finanzjarju pluriennali attwali (QFP); 

jappoġġa l-iżvilupp ta' Programm ta' 

Riċerka tad-Difiża tal-UE fil-QFP li jmiss 

(2021-2027); 

48. Jappoġġa l-inizjattivi relatati mad-

difiża tal-Kummissjoni bħalma huma l-

Pjan ta' Azzjoni għad-Difiża u l-Politika 

Industrijali tad-Difiża; jappoġġa l-

involviment ulterjuri tal-Kummissjoni 

għad-difiża, permezz tar-riċerka, l-ippjanar 

u l-implimentazzjoni ffokati sew u 

estensivi; jinnota l-Azzjoni Preparatorja 

għar-riċerka relatata mal-PSDK u jitlob 

għal finanzjament adegwat għall-bqija tal-

qafas finanzjarju pluriennali attwali (QFP); 

jappoġġa l-iżvilupp ta' strateġija futura 

possibbli fil-programm ta' riċerka dwar id-

difiża ffinanzjata mill-UE li għandha tiġi 

eżaminata taħt il-QFP li jmiss (2021–

2027); jistieden lill-Istati Membri 

jipprovdu r-riżorsi finanzjarji addizzjonali 

meħtieġa; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  48a. Iqis li programm futur ta' riċerka 

tad-difiża tal-UE għandu jiffinanzja 

proġetti ta' riċerka minn oqsma ta' 

prijorità li għandu jintlaħaq qbil fuqhom 

mill-Istati Membri u li l-Fond Ewropew 

tad-difiża jistgħu jappoġġaw il-

finanzjament ta' kapaċitajiet miftehma 

b'mod konġunt bejn l-Istati Membri u 

b'valur miżjud tal-UE; 

Or. en 

 

 


