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Kunsiderazzjoni 25b (ġdida) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 – wara li kkunsidra l-

komunikazzjoni konġunta tal-

Kummissjoni u tal-Viċi 

President/Rappreżentant Għoli tal-

10 ta' Novembru 2017 lill-Parlament 

Ewropew u lill-Kunsill dwar it-Titjib tal-

Mobilità Militari tal-Unjoni Ewropea 

(JOIN(2017)0041), 

Or. en 
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31. Jilqa' r-rieda tal-Istati Membri li 

jwettqu impenji vinkolanti fi ħdan il-qafas 

tal-PSDK, biex b'hekk jimplimentaw 

Kooperazzjoni Strutturata Permanenti 

(PESCO) ambizzjuża u inkużiva, u jitlob l-

implimentazzjoni rapida tagħha mill-

Kunsill; jissottolinja li l-inklużjoni 

mixtieqa tal-parteċipazzjoni ma tridx 

tikkomprometti la l-impenn sħiħ għall-

PSDK u lanqas livell għoli ta' ambizzjoni 

fost l-Istati Membri parteċipanti; jindika l-

ħtieġa li jiġu stabbiliti kriterji ċari għall-

parteċipazzjoni, li tħalli lill-Istati Membri 

l-oħra l-għażla li jingħaqdu fi stadju aktar 

tard; jemmen li l-attivitajiet fi ħdan il-

PESCO għandhom dejjem jiġu allinjati bis-

sħiħ mal-PSDK; 

31. Jilqa' n-Notifika dwar 

Kooperazzjoni Strutturata Permanenti 

(PESCO) u l-attivazzjoni prevista tagħha 

abbażi tar-rieda tal-Istati Membri li 

jwettqu impenji vinkolanti fi ħdan il-qafas 

tal-PSDK, biex b'hekk jimplimentaw 

Kooperazzjoni Strutturata Permanenti 

(PESCO) ambizzjuża u inkużiva, u jitlob l-

implimentazzjoni rapida tagħha mill-

Kunsill; jissottolinja li l-inklużjoni 

mixtieqa tal-parteċipazzjoni ma tridx 

tikkomprometti la l-impenn sħiħ għall-

PSDK u lanqas livell għoli ta' ambizzjoni 

fost l-Istati Membri parteċipanti; jindika l-

ħtieġa li jiġu stabbiliti kriterji ċari għall-

parteċipazzjoni, li tħalli lill-Istati Membri 

l-oħra l-għażla li jingħaqdu fi stadju aktar 

tard; jemmen li l-attivitajiet fi ħdan il-

PESCO għandhom dejjem jiġu allinjati bis-

sħiħ mal-PSDK; 

Or. en 
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Paragrafu 33 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

33. Jisħaq li hemm bżonn li jittaffew il-

proċeduri amministrattivi li qegħdin 

inaqqsu mingħajr bżonn il-ħeffa li biha jiġu 

ġġenerati l-forzi għall-missjonijiet tal-

PSDK u ċ-ċaqliq transfruntier ta' forzi ta' 

rispons rapidu ġewwa l-UE; jappella lill-

Istati Membri jistabbilixxu sistema pan-

Ewropea għall-koordinament tal-moviment 

rapidu ta' persunal, tagħmir u provvisti tal-

forzi ta' difiża, għall-finijiet tal-PSDK, 

meta tiġi invokata l-klawżola ta' 

solidarjetà, u meta l-Istati Membri jkunu 

obbligati jagħtu għajnuna u assistenza bil-

mezzi kollha disponibbli għalihom, skont l-

Artikolu 51 tal-Karta tan-NU; 

33. Jisħaq li hemm bżonn li jittaffew il-

proċeduri amministrattivi li qegħdin 

inaqqsu mingħajr bżonn il-ħeffa li biha jiġu 

ġġenerati l-forzi għall-missjonijiet tal-

PSDK u ċ-ċaqliq transfruntier ta' forzi ta' 

rispons rapidu ġewwa l-UE; jappella lill-

Istati Membri jistabbilixxu sistema pan-

Ewropea għall-koordinament tal-moviment 

rapidu ta' persunal, tagħmir u provvisti tal-

forzi ta' difiża, għall-finijiet tal-PSDK, 

meta tiġi invokata l-klawżola ta' 

solidarjetà, u meta l-Istati Membri jkunu 

obbligati jagħtu għajnuna u assistenza bil-

mezzi kollha disponibbli għalihom, skont l-

Artikolu 51 tal-Karta tan-NU; jilqa', f'dan 

ir-rigward, il-komunikazzjoni konġunta 

dwar it-titjib tal-mobilità militari; jistieden 

lill-Kummissjoni biex, sa Marzu 2018, 

tippreżenta pjan ta' azzjoni sostanzjali lill-

Parlament u lill-Istati Membri li jkun 

kompletament koerenti mal-isforzi li 

għaddejjin fi ħdan in-NATO; 

Or. en 

 

 


