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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 39 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

39. Jilqa' d-deċiżjoni tal-Kunsill li jiġi 

stabbilit sett komuni ta' regoli ta' 

governanza għall-proġetti PESCO, filwaqt 

li jiċċara bosta mill-mistoqsijiet miftuħa li 

għadhom jippersistu dwar id-dettalji tal-

implimentazzjoni tal-PESCO; jinnota, 

madankollu, li approprjazzjonijiet 

baġitarji addizzjonali possibbli se jkunu 

meħtieġa biex ikopru n-nefqa 

amministrattiva tas-Servizz Ewropew 

għall-Azzjoni Esterna (SEAE) u l-EDA 

biex ikunu jistgħu jwettqu l-funzjonijiet 

tagħhom bħala s-segretarjat tal-PESCO; 

39. Jilqa' d-deċiżjoni tal-Kunsill li jiġi 

stabbilit sett komuni ta' regoli ta' 

governanza għall-proġetti PESCO, filwaqt 

li jiċċara bosta mill-mistoqsijiet miftuħa li 

għadhom jippersistu dwar id-dettalji tal-

implimentazzjoni tal-PESCO; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 41a. Jinsab imħasseb serjament li l-

Missjoni Multidimensjonali Integrata tan-

Nazzjonijiet Uniti għall-Istabbilizzazzjoni 

f'Mali (MINUSMA) investigat u 

rrapportat każijiet ta' għexieren ta' abbużi 

gravi ta' drittijiet tal-bniedem imwettqa 

mill-forzi ta' sigurtà tal-Mali, li 

jikkostitwixxu delitti tal-gwerra taħt id-

dritt umanitarju; iħeġġeġ lill-VP/RGħ 

tiżgura li s-sħab tal-UE jikkonformaw 

b'mod strett mad-dritt umanitarju 

internazzjonali u d-dritt internazzjonali 

dwar id-drittijiet tal-bniedem u mar-

regolamenti legalment vinkolanti tal-UE, 

u li dawn il-każijiet jinġiebu quddiem il-

ġustizzja mingħajr dewmien; jistieden lis-

SEAE tissospendi b'urġenza l-assistenza 

rilevanti u tirrapporta dawn il-każjiet lill-

Parlament; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

46. Jilqa' l-istabbiliment u l-kapaċità 

operazzjonali sħiħa tal-Kapaċità Militari 

tal-Ippjanar u t-Tmexxija (MPCC) għal 

missjonijiet u operazzjonijiet mhux 

eżekuttivi tal-UE (missjonijiet ta' taħriġ);  

jissottolinja l-ħtieġa li l-MPCC dalwaqt 

tingħata l-mandat li tippjana u twettaq l-

operazzjonijiet militari kollha tal-PSDK 

fil-futur, u l-ħtieġa li jitneħħew xi ostakli 

għall-iskjerament tal-Gruppi Tattiċi tal-UE; 

jitlob li tissaħħaħ il-kooperazzjoni bejn l-

MPCC u l-Kapaċità Ċivili tal-Ippjanar u t-

Tmexxija, anke fil-kuntest taċ-Ċellula 

Konġunta ta' Koordinazzjoni fil-qasam tal-

Appoġġ, sabiex tiġi mmassimizzata l-

koordinazzjoni ta' sinerġiji ċivili u militari 

u l-kondiviżjoni tal-għarfien espert bħala 

parti minn approċċ aktar integrat u 

komprensiv għall-kriżijiet u l-kunflitti; 

jitlob li tissaħħaħ l-MPCC, bil-għan li 

jiżdiedu l-kapaċitajiet ta' kmand u kontroll 

tagħha għall-operazzjonijiet eżekuttivi u 

jiżdiedu s-sinerġiji mal-missjonijiet ċivili; 

46. Jilqa' l-istabbiliment u l-kapaċità 

operazzjonali sħiħa tal-Kapaċità Militari 

tal-Ippjanar u t-Tmexxija (MPCC)  għal 

missjonijiet u operazzjonijiet mhux 

eżekuttivi tal-UE (missjonijiet ta' taħriġ); 

jissottolinja l-ħtieġa li l-MPCC tingħata 

dalwaqt il-mandat li tippjana u twettaq l-

operazzjonijiet militari kollha tal-PSDK 

fil-futur, u l-ħtieġa li jitneħħew xi ostakli 

għall-iskjerament tal-Gruppi Tattiċi tal-UE; 

jitlob li tissaħħaħ il-kooperazzjoni bejn l-

MPCC u l-Kapaċità Ċivili tal-Ippjanar u t-

Tmexxija (CPCC), anke fil-kuntest taċ-

Ċellula Konġunta ta' Koordinazzjoni 

(JSCC) fil-qasam tal-Appoġġ, sabiex tiġi 

mmassimizzata l-koordinazzjoni ta' 

sinerġiji ċivili u militari u l-kondiviżjoni 

tal-għarfien espert bħala parti minn 

approċċ aktar integrat u komprensiv għall-

kriżijiet u l-kunflitti, iżda jinsisti fuq il-

ħtieġa li l-linji ta' kmand ċivili u militari 

jibqgħu separati; jitlob li tissaħħaħ l-

MPCC, bil-għan li jiżdiedu l-kapaċitajiet 

ta' kmand u kontroll tagħha għall-

operazzjonijiet eżekuttivi u jiżdiedu s-

sinerġiji mal-missjonijiet ċivili; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

48. Jappella li tiġi implimentata 

malajr l-inizjattiva magħrufa bħala 

Tisħiħ tal-Kapaċitajiet għas-Sigurtà u l-

Iżvilupp (CBSD) biex jitjiebu l-effikaċja u 

s-sostenibbiltà tal-missjonijiet u l-

operazzjonijiet tal-PSDK u sabiex l-UE 

tkun tista' ssaħħaħ il-kapaċitajiet ta' 

sigurtà u difiża tal-pajjiżi sħab tagħha; 

imħassar 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

53. Jisħaq li l-isforzi fir-rigward tal-

mobbiltà militari għandhom ikunu prijorità 

u kontribut għall-implimentazzjoni effikaċi 

tal-missjonijiet u l-operazzjonijiet tal-

PSDK u għall-pożizzjoni ta' difiża tal-

Alleanza; għaldaqstant iħeġġeġ liż-żewġ 

organizzazzjonijiet ikomplu jaħdmu 

flimkien fuq il-mobbiltà militari bl-eqreb 

mod possibbli, inkluż billi jiżviluppaw 

rekwiżiti komuni biex jiffaċilitaw il-

moviment rapidu ta' forzi u tagħmir 

madwar l-Ewropa, filwaqt li jżommu 

f'moħħhom l-isfidi multidirezzjonali li 

joriġinaw l-aktar min-Nofsinhar u mil-

Lvant; jistieden lill-Kummissjoni ssostni 

dawn l-isforzi bl-investimenti meħtieġa u, 

fejn xieraq, bil-leġiżlazzjoni; jisħaq li 

hemm bżonn li jitħaffew il-proċeduri 

amministrattivi għall-moviment 

transfruntier ta' forzi ta' reazzjoni rapida 

ġewwa l-UE; 

53. Jisħaq li l-isforzi fir-rigward tal-

mobbiltà militari għandhom ikunu prijorità 

u kontribut għall-implimentazzjoni effikaċi 

tal-missjonijiet u l-operazzjonijiet tal-

PSDK u għall-pożizzjoni ta' difiża tal-

Alleanza; għaldaqstant iħeġġeġ liż-żewġ 

organizzazzjonijiet ikomplu jaħdmu 

flimkien fuq il-mobbiltà militari bl-eqreb 

mod possibbli, inkluż billi jiżviluppaw 

rekwiżiti komuni biex jiffaċilitaw il-

moviment rapidu ta' forzi u tagħmir 

madwar l-Ewropa, filwaqt li jżommu 

f'moħħhom l-isfidi multidirezzjonali li 

joriġinaw l-aktar min-Nofsinhar u mil-

Lvant; 

Or. en 

 

 


