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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

3.  Jiddeplora l-fatt li l-

organizzazzjonijiet terroristiċi u kriminali 

transnazzjonali qegħdin iżidu s-saħħa u d-

daqs tagħhom, potenzjalment iffaċilitati 

bit-telfa tal-ISIS/Da'esh u l-fatt li l-ġellieda 

qegħdin jaħarbu, filwaqt li l-instabbiltà 

qiegħda fl-istess ħin tinfirex fir-reġjuni tan-

nofsinhar u fil-Lvant Nofsani, hekk kif stati 

fraġli u li qegħdin jiddiżintegraw, bħal-

Libja, qegħdin iċedu spazji kbar mhux 

iggvernati li huma vulnerabbli għall-forzi 

esterni; jesprimi t-tħassib kontinwu tiegħu 

dwar id-dimensjoni transnazzjonali tat-

theddida terroristika fir-reġjun tas-Saħel; 

jiddeplora bil-qawwa li l-attivitajiet 

nukleari u b'rabta mal-missili ballistiċi 

kontinwi tar-Repubblika Demokratika tal-

Poplu tal-Korea ħolqu żieda fit-tensjoni fir-

reġjun u lil hinn minnu, u qegħdin joħolqu 

theddida ċara għall-paċi u s-sigurtà 

internazzjonali; 

3.  Jiddeplora l-fatt li l-

organizzazzjonijiet terroristiċi u kriminali 

transnazzjonali qegħdin iżidu s-saħħa u d-

daqs tagħhom, potenzjalment iffaċilitati 

bit-telfa tal-ISIS/Da'esh u l-fatt li l-ġellieda 

qegħdin jaħarbu, filwaqt li l-instabbiltà 

qiegħda fl-istess ħin tinfirex fir-reġjuni tan-

nofsinhar u fil-Lvant Nofsani, hekk kif stati 

fraġli u li qegħdin jiddiżintegraw, bħal-

Libja, qegħdin iċedu spazji kbar mhux 

iggvernati li huma vulnerabbli għall-forzi 

esterni; jesprimi t-tħassib kontinwu tiegħu 

dwar id-dimensjoni transnazzjonali tat-

theddida terroristika fir-reġjun tas-Saħel; 

jinsab ugwalment imħasseb dwar it-tlielaq 

għall-armi reġjonali u globali u l-

esportazzjonijiet tat-teknoloġija militari 

lejn pajjiżi mhux demokratiċi li jiksru 

b'mod sistematiku d-drittijiet tal-bniedem 

u d-dritt umanitarju, isegwu politiki 

barranin aggressivi u jappoġġaw 

organizzazzjonijiet terroristiċi; jiddeplora 

bil-qawwa l-firxa kontinwa tal-kunflitt 

armat lokali u reġjonali, li ta' spiss 

jikkoinċidi u jkun marbut ma' kampanji 

ta' tindif etniku u politiki settarji; 

jiddeplora bil-qawwa li l-attivitajiet 

nukleari u b'rabta mal-missili ballistiċi 

kontinwi tar-Repubblika Demokratika tal-

Poplu tal-Korea ħolqu żieda fit-tensjoni fir-

reġjun u lil hinn minnu, u qegħdin joħolqu 

theddida ċara għall-paċi u s-sigurtà 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

6. Jemmen li llum il-ġurnata t-

terroriżmu jirrappreżenta waħda mill-isfidi 

ewlenin għas-sigurtà taċ-ċittadini tal-UE, u 

jirrikjedi azzjoni malajr, deċiża u 

koordinata, kemm fil-livell intern kif ukoll 

estern, sabiex jiġu evitati aktar attakki 

terroristiċi u jiġu miġġielda l-kawżi 

ewlenin tiegħu; jindika, b'mod partikolari, 

il-bżonn li tiġi evitata r-radikalizzazzjoni, 

biex jiġi mblukkat kwalunkwe sors ta' 

riżorsi finanzjarji għall-organizzazzjonijiet 

terroristiċi, biex tiġi trattata l-propaganda 

terrorista u jiġi mblukkat l-użu tal-internet 

u tan-netwerks soċjali għal dan il-għan, 

inkluż permezz ta' servizz awtonomu ta' 

tneħħija, u biex jitjieb il-qsim tal-

intelligence bejn l-Istati Membri, kif ukoll 

ma' pajjiżi terzi, in-NATO u 

organizzazzjonijiet sħab oħrajn rilevanti; 

jemmen li l-mandat tal-missjonijiet tal-

PSDK għandu jinkludi l-ġlieda kontra t-

terroriżmu sabiex konsegwentement 

jikkontribwixxi aktar għall-programmi ta' 

deradikalizzazzjoni, partikolarment il-

EULEX fil-Kosovo u l-EUFOR ALTHEA 

fil-Bożnja Ħerzegovina, pajjiżi li qegħdin 

jiffaċċjaw ir-ritorn minn barra ta' numru 

sinifikanti ta' ġellieda; 

6. Jemmen li llum il-ġurnata t-

terroriżmu jirrappreżenta waħda mill-isfidi 

ewlenin għas-sigurtà taċ-ċittadini tal-UE, u 

jirrikjedi azzjoni malajr, deċiża u 

koordinata, kemm fil-livell intern kif ukoll 

estern, sabiex jiġu evitati aktar attakki 

terroristiċi u jiġu miġġielda l-kawżi 

ewlenin tiegħu; jindika, b'mod partikolari, 

il-bżonn li tiġi evitata r-radikalizzazzjoni, 

biex jiġi mblukkat kwalunkwe sors ta' 

riżorsi finanzjarji għall-organizzazzjonijiet 

terroristiċi, biex tiġi trattata l-propaganda 

terrorista u jiġi mblukkat l-użu tal-internet 

u tan-netwerks soċjali għal dan il-għan, u 

biex jitjieb il-qsim tal-intelligence bejn l-

Istati Membri, kif ukoll ma' pajjiżi terzi, in-

NATO u organizzazzjonijiet sħab oħrajn 

rilevanti; jemmen li l-mandat ta' ċerti 

azzjonijiet tal-PESK/PSDK għandu 

jinkludi l-ġlieda kontra t-terroriżmu sabiex 

konsegwentement jikkontribwixxi aktar 

għall-programmi ta' deradikalizzazzjoni 

Or. en 



 

AM\1141468MT.docx  PE614.283v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

 

6.12.2017 A8-0351/14 

Emenda  14 

Bodil Valero 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Rapport A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Rapport Annwali dwar l-implimentazzjoni tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni 

2017/2123(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 11 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

11.  Jemmen bil-qawwa li fejn meħtieġ, 

l-UE għandha tieħu azzjoni deċiżiva biex 

tiddetermina l-futur tagħha, peress li s-

sigurtà interna u esterna qegħdin kull ma 

jmur isiru aktar interkonnessi, u għaliex 

dan għandu impatt dirett fuq iċ-ċittadini 

Ewropej kollha; iwissi li n-nuqqas ta' 

approċċ komuni jista' jwassal għal azzjoni 

mhux koordinata u frammentata, li 

tippermetti duplikazzjonijiet multipli u 

ineffiċjenza u bħala riżultat, l-Unjoni u l-

Istati Membri tagħha jsiru aktar 

vulnerabbli; hu tal-opinjoni għalhekk li l-

UE għandha tkun tista' taġixxi b'mod 

effettiv tul l-ispettru sħiħ ta' strumenti ta' 

sigurtà interna-esterna, sal-livell tal-

Artikolu 42(7) TUE; jisħaq li t-tfassil ta' 

politika ta' difiża komuni tal-Unjoni 

msemmija fl-Artikolu 42(2) tat-TUE 

għandu l-għan li jistabbilixxi difiża 

komuni u jipprovdi lill-Unjoni 

b'awtonomija strateġika li tippermettilha 

tippromwovi l-paċi u s-sigurtà fl-Ewropa u 

fid-dinja; jenfasizza l-benefiċċji prattiċi u 

finanzjarji ta' aktar integrazzjoni tal-

kapaċitajiet ta' difiża Ewropej; 

11. Jemmen bil-qawwa li fejn meħtieġ, 

l-UE għandha tieħu azzjoni deċiżiva biex 

tiddetermina l-futur tagħha, peress li s-

sigurtà interna u esterna qegħdin kull ma 

jmur isiru aktar interkonnessi, u għaliex 

dan għandu impatt dirett fuq iċ-ċittadini 

Ewropej kollha; iwissi li n-nuqqas ta' 

approċċ komuni jista' jwassal għal azzjoni 

mhux koordinata u frammentata, li 

tippermetti duplikazzjonijiet multipli u 

ineffiċjenza u bħala riżultat, l-Unjoni u l-

Istati Membri tagħha jsiru aktar 

vulnerabbli; hu tal-opinjoni għalhekk li l-

UE għandha tkun tista' taġixxi b'mod 

effettiv tul l-ispettru sħiħ ta' strumenti ta' 

sigurtà esterna tal-Kompiti ta' Petersburg 

tal-Artikolu 43(1)  TUE; jisħaq li PSDK 

effettiva għandha l-għan li tistabbilixxi 

difiża komuni u tipprovdi lill-Unjoni 

b'awtonomija operattiva li tippermettilha 

tippromwovi l-paċi u s-sigurtà fl-Ewropa u 

fid-dinja; jenfasizza l-benefiċċji prattiċi u 

finanzjarji ta' aktar integrazzjoni tal-

kapaċitajiet ta' difiża Ewropej; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

13. Jilqa' l-progress viżibbli li sar fit-

tfassil ta' difiża Ewropea aktar b'saħħitha sa 

mill-adozzjoni tal-Istrateġija Globali għall-

Politika Estera u ta' Sigurtà tal-Unjoni 

Ewropea (EUGS) f'Ġunju 2016; jilqa' 

b'mod partikolari t-tnedija tal Fond 

Ewropew għad-Difiża (EDF), u ż-żieda 

proposta tal-Azzjoni Preparatorja għar-

Riċerka ta' Difiża, u l-proposta leġiżlattiva 

għal Programm Ewropew għall-Iżvilupp fl-

Industrija tad-Difiża (EDIDP); jappella lill-

Istati Membri biex iżidu l-

kontribuzzjonijiet finanzjarji futuri 

tagħhom għall-baġit tal-UE sabiex ikopru 

l-ispejjeż addizzjonali kollha mġarrba mill-

UE b'rabta mal-EDF; 

13. Jilqa' l-progress viżibbli li sar fit-

tfassil ta' difiża Ewropea aktar b'saħħitha sa 

mill-adozzjoni tal-Istrateġija Globali għall-

Politika Estera u ta' Sigurtà tal-Unjoni 

Ewropea (EUGS) f'Ġunju 2016; jinnota, 

b'mod partikolari t-tnedija tal Fond 

Ewropew għad-Difiża (EDF), u ż-żieda 

proposta tal-Azzjoni Preparatorja għar-

Riċerka ta' Difiża, u l-proposta leġiżlattiva 

għal Programm Ewropew għall-Iżvilupp fl-

Industrija tad-Difiża (EDIDP); jappella lill-

Istati Membri biex jiġbru flimkien il-

kontribuzzjonijiet finanzjarji futuri 

tagħhom fi ħdan il-fondi intergovernattivi 

fil-livell tal-UE sabiex ikopru l-ispejjeż 

addizzjonali kollha mġarrba bl-għan li 

tissaħħaħ il-PSDK; 

Or. en 



 

AM\1141468MT.docx  PE614.283v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

 

6.12.2017 A8-0351/16 

Emenda  16 

Bodil Valero 

f'isem il-Grupp Verts/ALE 

 

Rapport A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Rapport Annwali dwar l-implimentazzjoni tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni 

2017/2123(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 16 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

16.  Jenfasizza l-fatt li l-Kummissjoni u 

numru dejjem akbar ta' Stati Membri 

impenjaw lilhom infushom biex iniedu l-

Unjoni Ewropea tad-Difiża (EDU) u li 

hemm appoġġ qawwi għal dan fost iċ-

ċittadini Ewropej; jisħaq li dan 

jikkorrispondi għad-domanda miċ-ċittadini 

tal-UE u mill-Parlament, partikolarment 

permezz ta' appelli numerużi espressi fir-

riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu; 

jenfasizza l-effiċjenza akbar u l-

eliminazzjoni tad-duplikazzjoni u t-tnaqqis 

tal-ispejjeż, li se jiġu minn integrazzjoni 

Ewropea tad-difiża aktar b'saħħitha; jisħaq, 

madankollu, li t-tnedija ta' EDU reali 

tirrikjedi rieda u determinazzjoni politika 

kontinwa; iħeġġeġ lill-Istati Membri 

jimpenjaw ruħhom għal difiża Ewropea 

komuni u awtonoma, u biex jimmiraw li 

jiżguraw li l-baġits tad-difiża nazzjonali 

tagħhom ikunu jammontaw għal tal-inqas 

2 % tal-PDG rispettivi tagħhom għal 

għaxar snin; 

16.  Jenfasizza l-fatt li l-Kummissjoni u 

numru dejjem akbar ta' Stati Membri 

impenjaw lilhom infushom biex isaħħu l-

PSDK u li hemm appoġġ qawwi għal dan 

fost iċ-ċittadini Ewropej; jisħaq li dan 

jikkorrispondi għad-domanda miċ-ċittadini 

tal-UE u mill-Parlament, partikolarment 

permezz ta' appelli numerużi espressi fir-

riżoluzzjonijiet preċedenti tiegħu; 

jenfasizza l-effiċjenza akbar u l-

eliminazzjoni tad-duplikazzjoni u t-tnaqqis 

tal-ispejjeż, li se jiġu minn integrazzjoni 

Ewropea tad-difiża aktar b'saħħitha; jisħaq, 

madankollu, li t-tisħiħ tal-PSDK jirrikjedi 

rieda u determinazzjoni politika kontinwa; 

jemmen bil-qawwa li n-nefqa kollettiva 

annwali għad-difiża ta' EUR 200 biljun, li 

tpoġġi lill-UE-28 fit-tieni post fid-dinja 

għan-nefqa għad-difiża, tagħti biżżejjed 

riżorsi finanzjarji lis-settur tad-difiża; 

jissottolinja li fil-kuntest tal-gwadanji fl-

effiċjenza annwali ta' EUR 25-100 biljun, 

m'hemm assolutament l-ebda ħtieġa li jiġi 

militarizzat il-baġit annwali tal-UE jew li 

jitħejjew tali pjanijiet għall-QFP li jmiss; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

18.  Jistieden lill-VP/RGħ u lill-

Kummissjoni biex jaġixxu fuq it-talbiet tal-

Parlament għal Ktieb l-Abjad tal-UE dwar 

is-Sigurtà u d-Difiża fil-kuntest tat-tħejjija 

tal-Qafas Finanzjarju Pluriennali (QFP) 

li jmiss, kif mitlub fir-riżoluzzjonijiet tal-

Parlament tat-22 ta' Novembru 2016, tat-

23 ta' Novembru 2016 u tas-

16 ta' Marzu 2017; iqis li l-bini tal-Unjoni 

tad-Difiża, li tgħaqqad l-orjentazzjonijiet 

strateġiċi tagħha mal-kontribuzzjonijiet 

tal-UE għall-iżvilupp tal-kapaċitajiet u t-

tfassil tal-qafas istituzzjonali Ewropew 

għad-difiża huma elementi li jeħtieġ li jiġu 

sostnuti minn ftehim interistituzzjonali; 

jisħaq li bi sforz komprensiv u ta' fiduċja 

mill-partijiet interessati kollha hu possibbli 

li jiżdiedu l-ambitu u l-effiċjenza tal-infiq 

favur id-difiża; jappella li jiġi definit rwol 

b'saħħtu f'dan il-proċess għal pajjiżi 

newtrali bħall-Awstrija u l-Iżvezja, 

mingħajr ma jinxteħet dubju fuq in-

newtralità tal-Istati Membri individwali; 

18.  Jistieden lill-VP/RGħ u lill-

Kummissjoni biex jaġixxu fuq it-talbiet tal-

Parlament għal Ktieb l-Abjad tal-UE dwar 

is-Sigurtà u d-Difiża, kif mitlub fir-

riżoluzzjonijiet tal-Parlament tat-

22 ta' Novembru 2016, tat-

23 ta' Novembru 2016 u tas-

16 ta' Marzu 2017; iqis li l-bini ta' PSDK 

effettiva, li tgħaqqad l-orjentazzjonijiet 

strateġiċi tagħha mal-appoġġ tal-UE għall-

iżvilupp tal-kapaċitajiet u t-tfassil tal-qafas 

istituzzjonali Ewropew għad-difiża huma 

elementi li jeħtieġ li jiġu sostnuti minn 

ftehim interistituzzjonali; jisħaq li bi sforz 

komprensiv u ta' fiduċja mill-partijiet 

interessati kollha hu possibbli li jiżdiedu l-

ambitu u l-effiċjenza tal-infiq favur id-

difiża; jappella li jiġi definit rwol b'saħħtu 

f'dan il-proċess għal pajjiżi newtrali bħall-

Awstrija u l-Iżvezja, mingħajr ma jinxteħet 

dubju fuq in-newtralità tal-Istati Membri 

individwali; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

19. Jisħaq li, b'żieda mad-deskrizzjoni 

ta' ambjent strateġiku u ta' ambizzjonijiet 

strateġiċi, il-Ktieb l-Abjad tal-UE dwar is-

Sigurtà u d-Difiża jinħtieġ li jidentifika, 

għall-QFP li jmiss, il-kapaċitajiet 

meħtieġa u disponibbli, kif ukoll in-

nuqqasijiet ta' kapaċitajiet disponibbli fil-

forma tal-Pjan ta' Żvilupp tal-Kapaċitajiet 

tal-UE (CDP), u jinħtieġ li jiġi 

kkumplimentat b'deskrizzjoni wiesgħa tal-

azzjonijiet previsti tal-Istat Membru u tal-

Unjoni, skont il-QFP u fuq il-perjodu twil; 

19. Jisħaq li, b'żieda mad-deskrizzjoni 

ta' ambjent strateġiku u ta' ambizzjonijiet 

strateġiċi, il-Ktieb l-Abjad tal-UE dwar is-

Sigurtà u d-Difiża jinħtieġ li jidentifika, il-

kapaċitajiet meħtieġa u disponibbli, kif 

ukoll in-nuqqasijiet ta' kapaċitajiet 

disponibbli fil-forma tal-Pjan ta' Żvilupp 

tal-Kapaċitajiet tal-UE (CDP), u jinħtieġ li 

jiġi kkumplimentat b'deskrizzjoni wiesgħa 

tal-azzjonijiet previsti tal-Istat Membru u 

tal-Unjoni fuq il-perjodu twil; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

21. Jilqa' l-intenzjoni tal-Kummissjoni 

li tipproponi programm speċifiku għar-

riċerka fil-qasam tad-difiża, b'baġit dedikat 

u regoli proprji, fil-qafas tal-QFP li jmiss; 

jisħaq li l-Istati Membri jżidu r-riżorsi 

disponibbli għal dak il-programm, 

mingħajr ma jkun hemm interferenza ma' 

programmi ta' qafas eżistenti dwar il-

finanzjament tar-riċerka, l-iżvilupp 

teknoloġiku u l-innovazzjoni, kif mitlub 

fir-riżoluzzjoni tal-Parlament tal-

5 ta' Lulju 2017; iġedded it-talbiet 

preċedenti tiegħu lill-Kummissjoni biex 

tipprovdi parteċipazzjoni tal-Unjoni fi 

programmi dwar ir-riċerka fil-qasam tad-

difiża u tal-iżvilupp imwettqa mill-Istati 

Membri, jew b'mod konġunt mal-

industrija fejn xieraq, kif imsemmi fl-

Artikoli 185 u 187 tat-TFUE; 

21. Jinnota l-intenzjoni tal-

Kummissjoni li tipproponi programm 

speċifiku għar-riċerka fil-qasam tad-difiża, 

b'baġit dedikat u regoli proprji, fil-qafas 

tal-QFP li jmiss; jisħaq li l-Istati Membri 

biss għandhom jagħmlu r-riżorsi 

disponibbli għal fond ta' difiża komuni; 

jistieden lill-Kummissjoni tillimita l-

kontribuzzjoni tal-Unjoni għall-assistenza 

amministrattiva fi programmi dwar ir-

riċerka fil-qasam tad-difiża u tal-iżvilupp 

imwettqa u ffinanzjati mill-Istati Membri; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

22.  Jilqa' l-proposta tal-Kummissjoni 

għal EDIDP; jissottolinja li kwalunkwe 

azzjoni tal-Unjoni biex jiġu appoġġati, 

ikkoordinati jew issupplimentati l-

azzjonijiet tal-Istati Membri fil-mandat ta' 

difiża jinħtieġ li jkollha l-għan li 

tikkontribwixxi għat-tfassil progressiv ta' 

politika ta' difiża komuni, kif imsemmi, 

fost l-oħrajn, fl-Artikolu 2(4) tat-TFUE, u 

għalhekk li tkun tkopri l-iżvilupp komuni, 

l-istandardizzazzjoni, iċ-ċertifikazzjoni u ż-

żamma, li twassal għal programmi ta' 

kooperazzjoni u għal grad ogħla ta' 

interoperabbiltà; jistieden lill-Kummissjoni 

tippromwovi l-EDIDP bl-aktar mod wiesa' 

possibbli, u, b'mod partikolari, biex 

tħeġġeġ lill-SMEs biex jieħdu sehem fi 

proġetti konġunti u transkonfinali; 

22.  Jinnota l-proposta tal-Kummissjoni 

għal EDIDP; jissottolinja li kwalunkwe 

azzjoni tal-Kummissjoni biex jiġu 

appoġġati, ikkoordinati jew assistiti l-

azzjonijiet tal-Istati Membri fil-mandat ta' 

difiża jinħtieġ li jkollha l-għan li 

tikkontribwixxi għall-istabbiliment ta' suq 

tad-difiża Ewropew effiċjenti li jipproduċi 

teknoloġija militari esklussivament għall-

Istati Membri u mhux għal skop ta' 

esportazzjoni, u għalhekk li tkun tkopri l-

iżvilupp komuni, l-istandardizzazzjoni, iċ-

ċertifikazzjoni u ż-żamma, li twassal għal 

programmi ta' kooperazzjoni u għal grad 

ogħla ta' interoperabbiltà; jistieden lill-

Kummissjoni tippromwovi l-idea ta' 

mekkaniżmu ta' kooperazzjoni ġdid 

immirat lejn kooperazzjoni effiċjenti fis-

settur tal-industrija tad-difiża bl-aktar 

mod wiesa' possibbli, u, b'mod partikolari, 

biex tħeġġeġ lill-SMEs biex jieħdu sehem 

fi proġetti konġunti u transkonfinali;  
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

27. Jistieden lill-Kummissjoni, lill-

Kunsill u lill-VP/RGħ biex flimkien mal-

Parlament Ewropew jipparteċipaw fi 

djalogu interistituzzjonali dwar it-tfassil 

progressiv ta' politika ta' difiża komuni; 

jenfasizza li skont il-QFP li jmiss jinħtieġ 

li jiġi stabbilit baġit tad-difiża tal-UE sħiħ 

u attrezzat għall-aspetti interni kollha tal-

PSDK, u li jenħtieġ li tiġi żviluppata 

duttrina għall-implimentazzjoni tiegħu fi 

ħdan il-mandat tat-Trattat ta' Lisbona; 
jissottolinja l-bżonn għal reviżjoni tal-

mekkaniżmu Athena sabiex titwessa' l-

firxa ta' operazzjonijiet ikkunsidrati bħala 

spiża komuni u sabiex jingħata inċentiv 

għall-parteċipazzjoni f'missjonijiet u 

f'operazzjonijiet tal-PSDK; 

27. Jistieden lill-Kunsill Ewropew 

jiddiskuti pubblikament u jiddeċiedi, bi 

qbil mal-Artikolu 42(2) TUE li jirrikjedi 

vot unanimu, dwar jekk għandux jibda 

jew le t-tfassil progressiv ta' politika ta' 

difiża komuni; jissottolinja l-bżonn għal 

reviżjoni tal-mekkaniżmu Athena sabiex 

titwessa' l-firxa ta' operazzjonijiet 

ikkunsidrati bħala spiża komuni u sabiex 

jingħata inċentiv għall-parteċipazzjoni 

f'missjonijiet u f'operazzjonijiet tal-PSDK; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

32. Jenfasizza li l-PESCO jinħtieġ li 

tiżviluppa fi ħdan il-qafas tal-UE u li 

jinħtieġ li tibbenefika minn appoġġ effettiv 

tal-Unjoni, b'rispett sħiħ tal-kompetenzi 

fid-difiża tal-Istati Membri; iġedded it-

talba tiegħu biex jiġi pprovdut 

finanzjament xieraq tal-PESCO mill-baġit 

tal-Unjoni; iqis li l-parteċipazzjoni fl-

aġenziji u fil-korpi kollha tal-Unjoni li 

jaqgħu taħt il-PSDK, inkluż il-Kulleġġ 

Ewropew ta' Sigurtà u ta' Difiża (KESD), 

jenħtieġ li ssir rekwiżit skont il-PESCO; 

itenni t-talba tiegħu biex is-Sistema ta' 

Grupp Tattiku tal-UE titqies bħala spiża 

komuni skont ir-reviżjoni tal-mekkaniżmu 

Athena; 

32. Jenfasizza li l-PESCO jinħtieġ li 

tiżviluppa fi ħdan il-qafas tal-UE u li 

jinħtieġ li tibbenefika minn appoġġ effettiv 

tal-Unjoni, b'rispett sħiħ tal-kompetenzi 

fid-difiża tal-Istati Membri; jiddeplora l-

fatt li, fin-notifika konġunta dwar il-

PESCO, iffirmata fit-

13 ta' Novembru 2017, l-Istati Membri 

impenjaw ruħhom li jżidu n-nefqa għad-

difiża u jużaw ir-riżorsi baġitarji tal-UE 

għal skopijiet ta' difiża; iqis li l-

parteċipazzjoni fl-aġenziji u fil-korpi 

kollha tal-Unjoni li jaqgħu taħt il-PSDK, 

inkluż il-Kulleġġ Ewropew ta' Sigurtà u ta' 

Difiża (KESD), jenħtieġ li ssir rekwiżit 

skont il-PESCO; itenni t-talba tiegħu biex 

is-Sistema ta' Grupp Tattiku tal-UE titqies 

bħala spiża komuni skont ir-reviżjoni tal-

mekkaniżmu Athena; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

34. Jitlob l-istabbiliment ta' kwartieri 

ġenerali ċivili-militari strateġiċi tal-UE 

sħaħ u attrezzati taħt il-PESCO - li 

għandhom jinkludu l-Kapaċità Militari tal-

Ippjanar u t-Tmexxija (MPCC), il-

Kapaċità Ċivili tal-Ippjanar u t-Tmexxija 

(CPCC), u d-Direttorat għall-Maniġġar ta' 

Kriżijiet u l-Ippjanar (CMPD)  - li 

jipprovdu pjattaforma għal appoġġ 

operattiv integrat matul iċ-ċiklu kollu tal-

ippjanar, mill-ewwel kunċett politiku sal-

pjanijiet dettaljati; 

34. Jitlob l-istabbiliment ta' kwartieri 

ġenerali militari strateġiċi tal-UE sħaħ u 

attrezzati - li għandhom jinkludu l-

Kapaċità Militari tal-Ippjanar u t-Tmexxija 

(MPCC), u d-Direttorat għall-Maniġġar ta' 

Kriżijiet u l-Ippjanar (CMPD) - li 

jipprovdu pjattaforma għal appoġġ 

operattiv integrat matul iċ-ċiklu kollu tal-

ippjanar, mill-ewwel kunċett politiku sal-

pjanijiet dettaljati; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

43. Jenfasizza li l-CARD tinħtieġ li 

tkun ibbażata fuq il-Ktieb l-Abjad tal-UE 

għas-Sigurtà u d-Difiża u s-CDP u tinħtieġ 

li tindirizza l-ispettru sħiħ tal-kapaċitajiet 

relatati mal-PSDK, partikolarment dawk 

tal-Istati Membri li qed jipparteċipaw fil-

PESCO; iqis li l-CARD tinħtieġ li twassal 

ġabra ta' proposti konkreti biex jimtlew il-

lakuni u jiġu identifikati l-punti fejn l-

azzjoni tal-Unjoni tkun xierqa, għal 

kunsiderazzjoni fl-ippjanar tal-baġit tal-

UE għas-sena ta' wara; jenfasizza l-ħtieġa 

li l-Kummissjoni u l-EDA jaħdmu flimkien 

fit-tfassil tal-programmi ta' ħidma annwali 

taħt l-opportunitajiet tal-kapaċità u r-

riċerka tal-EDF propost; jindika li l-EDA 

għandu jkollha rwol distint mhux biss fit-

tfassil tal-programm, iżda wkoll fil-ġestjoni 

ta' proġetti ffinanzjati minn tieqa għall-

kapaċitajiet; 

43. Jenfasizza li l-CARD tinħtieġ li 

tkun ibbażata fuq il-Ktieb l-Abjad tal-UE 

għas-Sigurtà u d-Difiża u s-CDP u tinħtieġ 

li tindirizza l-ispettru sħiħ tal-kapaċitajiet 

relatati mal-PSDK, partikolarment dawk 

tal-Istati Membri li qed jipparteċipaw fil-

PESCO; iqis li l-CARD tinħtieġ li twassal 

ġabra ta' proposti konkreti biex jimtlew il-

lakuni u jiġu identifikati l-punti fejn l-

azzjoni tal-Unjoni tkun xierqa; jenfasizza l-

ħtieġa li l-Kummissjoni u l-EDA jaħdmu 

flimkien fit-tfassil tal-programmi ta' ħidma 

annwali jindika li l-EDA għandu jkollha 

rwol distint mhux biss fit-tfassil tal-

programm, iżda wkoll fil-ġestjoni ta' 

proġetti; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

50. Jilqa' l-attivitajiet tal-EU 

NAVFOR MED u jitlob lill-VP/RGħ u lill-

Istati Membri jżidu l-appoġġ lill-atturi tas-

sigurtà lokali fuq ix-xatt tan-Nofsinhar tal-

Mediterran; 

50. Jinnota l-attivitajiet tal-EU 

NAVFOR MED u jitlob lill-VP/RGħ u lill-

Istati Membri jżidu l-appoġġ lill-atturi tas-

sigurtà lokali fuq ix-xatt tan-Nofsinhar tal-

Mediterran u jitlob għal konformità sħiħa 

mad-dritt umanitarju internazzjonali u 

dritt internazzjonali dwar id-drittijiet tal-

bniedem, b'mod partikolari fil-

kooperazzjoni mal-Gwardja tal-Kosta 

Libjana u atturi Libjani oħra; 

Or. en 

 

 


