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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

7. Jisħaq li l-okkupazzjoni tar-Russja 

fl-Ukrajna għadha għaddejja, il-ftehimiet 

ta' Minsk — li mingħajrhom ma jistax 

ikun hemm soluzzjoni għall-kunflitt — 

ma ġewx implimentati u l-annessjoni 

illegali u l-militarizzazzjoni tal-Krimea 

għadhom għaddejjin; jinsab ferm 

imħasseb li l-eżerċizzji u l-attivitajiet 

militari eċċessivi tar-Russja u t-tattiċi 

ibridi tagħha, inkluż iċ-ċiberterroriżmu, l-

aħbarijiet foloz u l-kampanji ta' 

diżinformazzjoni, u r-rikatti ekonomiċi u 

tal-enerġija qegħdin jiddestabbilizzaw il-

pajjiżi tas-Sħubija tal-Lvant u l-Balkani 

tal-Punent, u qegħdin jintlaqtu wkoll id-

demokraziji tal-Punent, u jiżdiedu t-

tensjonijiet fi ħdanhom; jinsab imħasseb 

dwar il-fatt li fis-snin li ġejjin l-ambjent 

tas-sigurtà madwar l-UE se jibqa' volatili 

ħafna; itenni l-importanza strateġika tal-

Balkani tal-Punent għas-sigurtà u l-

istabbiltà tal-UE, kif ukoll il-bżonn li l-

impenn politiku tal-UE lejn ir-reġjun jiġi 

ffokat u msaħħaħ, inkluż bit-tisħiħ tal-

mandat tal-missjonijiet tal-PSDK tal-UE; 

jinsab fermament konvint li sabiex 

tingħeleb il-vulnerabbiltà tal-UE, hemm 

bżonn ta' aktar integrazzjoni u 

koordinazzjoni; 

7. Jinsab imħasseb dwar il-fatt li l-

ambjent tas-sigurtà madwar l-UE għadu 

volatili ħafna; itenni l-importanza 

strateġika tal-Balkani tal-Punent għas-

sigurtà u l-istabbiltà tal-UE, kif ukoll il-

bżonn li l-impenn politiku tal-UE lejn ir-

reġjun jiġi ffokat u msaħħaħ, inkluż bit-

tisħiħ tal-mandat tal-missjonijiet tal-PSDK 

tal-UE; jinsab fermament konvint li sabiex 

tingħeleb il-vulnerabbiltà tal-UE, hemm 

bżonn ta' aktar integrazzjoni u 

koordinazzjoni; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

14. Jistieden lill-Istati Membri 

jimmiraw lejn il-mira ta' 2 % tal-PDG 

għall-infiq fuq id-difiża, u biex jonfqu 20 

% tal-baġits tad-difiża tagħhom fuq 

tagħmir identifikat bħala meħtieġ mill-

Aġenzija Ewropea għad-Difiża (EDA), li 

jinkludi r-riċerka u l-iżvilupp relatati;

  

imħassar 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

16. Jinnota l-prominenza li qed tiżdied 

tal-mobbiltà militari fuq l-aġenda Ewropea 

tad-difiża; jissottolinja li l-mobbiltà militari 

hija għodda strateġika ċentrali fl-ambjent 

attwali ta' theddida, essenzjali għal obbligi 

multilaterali oħrajn kemm tal-PSDK kif 

ukoll tal-Istati Membri, inkluż tan-NATO; 

jissottolinja l-importanza li n-netwerks 

eżistenti jiġu adattati għall-ħtiġijiet ta' 

mobbiltà militari; jilqa', għaldaqstant, l-

inklużjoni tal-mobbiltà militari mhux biss 

fil-proposta għall-Faċilità Nikkollegaw l-

Ewropa l-ġdida iżda saħansitra fil-PESCO 

u r-rwol prominenti tagħha fil-

kooperazzjoni bejn l-UE u n-NATO; 

jenfasizza li dawn il-proġetti differenti 

jeħtieġu jkunu kkoordinati b'mod xieraq, 

inkluż mal-alleati, biex jiġi żgurat li jrendu 

r-riżultati mixtieqa; jilqa' l-proposta tal-

Kummissjoni li talloka EUR 6,5 biljun għal 

proġetti ta' mobbiltà militari permezz tal-

Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa fil-QFP li 

jmiss (2021-2027);  

16. Jinnota l-prominenza li qed tiżdied 

tal-mobbiltà militari fuq l-aġenda Ewropea 

tad-difiża; jissottolinja li l-mobbiltà militari 

bbilanċjata hija għodda strateġika ċentrali 

fl-ambjent attwali ta' theddida, essenzjali 

għal obbligi multilaterali oħrajn kemm tal-

PSDK kif ukoll tal-Istati Membri, inkluż 

tan-NATO; jissottolinja l-importanza li n-

netwerks eżistenti jiġu adattati għall-

ħtiġijiet ta' mobbiltà militari; jilqa', 

għaldaqstant, l-inklużjoni tal-mobbiltà 

militari mhux biss fil-proposta għall-

Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa l-ġdida iżda 

saħansitra fil-PESCO u r-rwol prominenti 

tagħha fil-kooperazzjoni bejn l-UE u n-

NATO; jenfasizza li dawn il-proġetti 

differenti jeħtieġu jkunu ġeografikament 

ibbilanċjati u kkoordinati b'mod xieraq, 

inkluż mal-alleati, biex jiġi żgurat li jrendu 

r-riżultati mixtieqa; jilqa' l-proposta tal-

Kummissjoni li talloka EUR 6,5 biljun għal 

proġetti ta' mobbiltà militari permezz tal-

Faċilità Nikkollegaw l-Ewropa fil-QFP li 

jmiss (2021-2027); 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

20. Jissottolinja li l-UE teħtieġ tapplika 

s-sett sħiħ ta' għodod ta' strumenti ta' 

politika disponibbli, mis-setgħa ta' 

persważjoni għas-setgħa ta' koerċizzjoni u 

minn miżuri għal żmien qasir għal politiki 

fit-tul; jafferma mill-ġdid l-importanza li 

jiġu żviluppati l-kapaċitajiet ċivili u 

militari meħtieġa, inkluż permezz tal-

akkomunament u l-kondiviżjoni, biex 

jindirizzaw l-isfidi ta' sigurtà komprensivi 

fl-Ewropa u fil-periferija tagħha, kif 

deskritti fl-Istrateġija Globali tal-UE; 

ifakkar li l-Istrateġija Globali tal-UE 

tħeġġeġ kooperazzjoni profonda fid-difiża 

fi ħdan l-Unjoni;  

20. Jissottolinja li l-UE teħtieġ tapplika 

s-sett sħiħ ta' għodod ta' strumenti ta' 

politika disponibbli, minn miżuri għal 

żmien qasir għal politiki fit-tul; jafferma 

mill-ġdid l-importanza li jiġu żviluppati l-

kapaċitajiet ċivili u militari meħtieġa, 

inkluż permezz tal-akkomunament u l-

kondiviżjoni, biex jindirizzaw l-isfidi ta' 

sigurtà komprensivi fl-Ewropa u fil-

periferija tagħha, kif deskritti fl-Istrateġija 

Globali tal-UE; ifakkar li l-Istrateġija 

Globali tal-UE tħeġġeġ kooperazzjoni 

profonda fid-difiża fi ħdan l-Unjoni; 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

21. Iqis li l-Istati Membri tal-UE 

jeħtiġilhom jagħmlu ħilithom biex itejbu l-

kapaċitajiet militari biex ikopru l-ispettru 

sħiħ tal-kapaċitajiet tal-art, tal-ajru, tal-

ispazju u dawk marittimi u ċibernetiċi, li 

jinkludu faċilitaturi strateġiċi biex il-

PSDK tal-UE ssir forza kredibbli; jisħaq 

fuq il-ħtieġa li jsir investiment fl-

Intelligence, fis-Sorveljanza u fir-

Rikonjizzjoni, fil-komunikazzjoni bis-

satellita, u fl-aċċess awtonomu għall-

ispazju u fl-osservazzjoni permanenti tad-

dinja biex jiġi vvalutat aħjar it-theddid 

intern u estern; 

21. Iqis li l-Istati Membri tal-UE 

jeħtiġilhom jagħmlu ħilithom biex itejbu l-

kapaċitajiet militari biex il-PSDK tal-UE 

ssir forza kredibbli; jisħaq fuq il-ħtieġa li 

jsir investiment fl-Intelligence, fis-

Sorveljanza u fir-Rikonjizzjoni, fil-

komunikazzjoni bis-satellita, u fl-aċċess 

awtonomu għall-ispazju u fl-osservazzjoni 

permanenti tad-dinja biex jiġi vvalutat 

aħjar it-theddid intern u estern; 

Or. en 



 

AM\1171318MT.docx  PE631.558v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

 

5.12.2018 A8-0375/21 

Emenda  21 

Fabio Massimo Castaldo 

f'isem il-Grupp EFDD 

 

Rapport A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

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

(2018/2099(INI)) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 53 

 

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 ġeografikament 

ibbilanċjata 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; 

Or. en 

 

 


