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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Premessa E

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

E. billi, għal xi żmien issa, l-ambjent 
strateġiku tal-Unjoni qiegħed jiddeterjora, 
li jfisser li l-ħtieġa għal Ewropa aktar 
b'saħħitha, li taġixxi fuq ir-relazzjonijiet 
esterni tagħha b'mod unifikat, hija aktar 
urġenti minn qatt qabel sabiex tiffaċċja d-
diversi sfidi li jaffettwaw b'mod dirett jew 
indirett is-sigurtà tal-Istati Membri tagħha 
u taċ-ċittadini tagħha; billi kwistjonijiet li 
jaffettwaw is-sigurtà taċ-ċittadini tal-UE 
jinkludu: kunflitti armati fil-fruntieri tal-
Lvant u tan-Nofsinhar tal-kontinent 
Ewropew u stati fraġli; terroriżmu, u b'mod 
partikolari l-Ġiħad, attakki ċibernetiċi u 
kampanji ta' diżinformazzjoni; interferenza 
barranija fil-proċessi politiċi u elettorali 
Ewropej; proliferazzjoni ta' armi ta' qerda 
massiva u dubji dwar il-ftehimiet dwar in-
nonproliferazzjoni tal-armi; iggravar ta' 
kunflitti reġjonali li wasslu għal 
spostament furzat tal-popolazzjonijiet u 
flussi migratorji mhux ikkontrollati; 
tensjonijiet dwar il-provvista tal-enerġija 
tal-Istati Membri; kompetizzjoni għal 
riżorsi naturali, dipendenza enerġetika u 
sigurtà tal-enerġija; żieda fil-kriminalità 
organizzata fil-fruntieri u fl-Ewropa; 
dgħajfien tal-isforzi ta' diżarm; tibdil fil-
klima;

E. billi, għal xi żmien issa, l-ambjent 
strateġiku tal-Unjoni qiegħed jiddeterjora, 
li jfisser li l-ħtieġa għal Ewropa aktar 
b'saħħitha, li taġixxi fuq ir-relazzjonijiet 
esterni tagħha b'mod unifikat, hija aktar 
urġenti minn qatt qabel sabiex tiffaċċja d-
diversi sfidi li jaffettwaw b'mod dirett jew 
indirett is-sigurtà tal-Istati Membri tagħha 
u taċ-ċittadini tagħha; billi kwistjonijiet li 
jaffettwaw is-sigurtà taċ-ċittadini tal-UE 
jinkludu: kunflitti armati fil-fruntieri tal-
Lvant u tan-Nofsinhar tal-kontinent 
Ewropew u stati fraġli; terroriżmu, u b'mod 
partikolari l-Ġiħad, attakki ċibernetiċi u 
kampanji ta' diżinformazzjoni; interferenza 
barranija fil-proċessi politiċi u elettorali 
Ewropej; proliferazzjoni ta' armi ta' qerda 
massiva u dubji dwar il-ftehimiet dwar in-
nonproliferazzjoni tal-armi; iggravar ta' 
kunflitti reġjonali li wasslu għal 
spostament furzat tal-popolazzjonijiet; 
tensjonijiet dwar il-provvista tal-enerġija 
tal-Istati Membri; kompetizzjoni għal 
riżorsi naturali, dipendenza enerġetika u 
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dgħajfien tal-isforzi ta' diżarm; tibdil fil-
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64. Jenfasizza li l-indħil barrani fl-
affarijiet tal-UE huwa riskju kbir għas-
sigurtà u għall-istabbiltà tal-UE; jappoġġja 
bil-qawwa t-tisħiħ tal-kapaċitajiet ta' 
komunikazzjoni strateġika tal-Unjoni 
Ewropea; jitlob, f'dan ir-rigward, li 
jingħata aktar appoġġ għat-tliet task 
forces għall-komunikazzjoni strateġika 
(il-Balkani tal-Lvant, tan-Nofsinhar u tal-
Punent); jitlob, għalhekk, li jingħata 
aktar appoġġ lit-Taqsima tal-
Komunikazzjoni Strateġika tas-SEAE, 
peress li għandha rwol fundamentali, billi 
tinbidel f'unità kompluta fi ħdan is-SEAE 
li tkun responsabbli għall-viċinat tal-
Lvant u tan-Nofsinhar, b'persunal xieraq 
u b'riżorsi baġitarji adegwati – 
possibbilment permezz ta' linja baġitarja 
dedikata addizzjonali;

64. Jenfasizza li l-indħil barrani fl-
affarijiet tal-UE huwa riskju kbir għas-
sigurtà u għall-istabbiltà tal-UE; jieħu nota 
tal-kapaċitajiet tal-komunikazzjoni 
strateġika eżistenti tal-Unjoni Ewropea; 
jistenna li l-allokazzjoni ta' riżorsi 
addizzjonali ser tiddependi fuq l-eżitu ta' 
valutazzjoni indipendenti tal-ħidma tat-
Taqsima tal-Komunikazzjoni Strateġika 
tas-SEAE;
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