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Mozzjoni għal riżoluzzjoni (Artikolu 181(3) tar-Regoli ta' Proċedura) li tissostitwixxi l-
mozzjoni għal riżoluzzjoni mhux leġiżlattiva A9-0054/2019

Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar [l-Implimentazzjoni tal-Politika Estera u ta' 
Sigurtà Komuni - rapport annwali]

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Kunsill lill-Parlament Ewropew dwar il-politika 
estera u ta' sigurtà komuni,

– wara li kkunsidra t-Titolu V tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE),

– wara li kkunsidra l-Karta tan-Nazzjonijiet Uniti u l-Att Finali ta' Helsinki tal-1975 tal-
Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa (OSKE),

– wara li kkunsidra t-Trattat tal-Atlantiku tat-Tramuntana tal-1949 u d-dikjarazzjoni 
konġunta dwar il-kooperazzjoni UE-NATO tal-10 ta' Lulju 2018,

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant 
Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà (VP/RGħ) dwar ir-
responsabbiltà politika1,

– wara li kkunsidra l-Istrateġija Globali għall-Politika Estera u ta' Sigurtà tal-Unjoni 
Ewropea tal-2016,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni konġunta tal-Kummissjoni u tar-Rappreżentant 
Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà tas-7 ta' Ġunju 2017 
dwar Approċċ Strateġiku għar-Reżiljenza fl-azzjoni esterna tal-UE (JOIN(2017)0021),

– wara li kkunsidra d-Dikjarazzjoni ta' Sofija tas-17 ta' Mejju 2018 u l-konklużjonijiet tal-

1 ĠU C 210, 3.8.2010, p. 1.
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Kunsill dwar it-tkabbir u l-proċess ta' stabbilizzazzjoni u ta' assoċjazzjoni tas-
26 ta' Ġunju 2018 u tat-18 ta' Ġunju 2019,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni A/RES70/1 tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet 
Uniti, "Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development’ 
(Nittrasformaw id-dinja tagħna: l-aġenda 2030 għall-iżvilupp sostenibbli), tal-
25 ta' Settembru 2015,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni 1325 tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti, li 
stabbiliet l-Aġenda dwar in-Nisa, il-Paċi u s-Sigurtà (WPS) fl-2000,

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tiegħu tal-15 ta' Novembru 2017 lill-Kunsill, lill-
Kummissjoni u lis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE) dwar is-Sħubija tal-
Lvant, fit-tħejjija għas-Summit ta' Novembru 20172,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin (A9-0054/2019),

A. billi l-Parlament għandu d-dmir u r-responsabbiltà li jqajjem dubji dwar l-effikaċja tal-
politika estera u ta' sigurtà komuni (PESK) u tal-politika ta' sigurtà u ta' difiża komuni 
(PSDK);

B. billi bħalissa qegħdin nosservaw l-irtirar ta' sħab tradizzjonali mix-xena globali, iż-żieda 
fil-pressjoni fuq il-kooperazzjoni u fuq l-istituzzjonijiet, u ż-żieda fil-qawwa tas-setgħat 
reġjonali; 

C. billi llum l-Iżlamiżmu huwa wieħed mill-isfidi ewlenin li qiegħed jhedded is-sikurezza 
pubblika fl-Ewropa, u billi jeħtieġ li tittieħed azzjoni rapida, assertiva u kkoordinata 
kemm internament kif ukoll esternament;

D.      billi l-prerogattivi tal-parlamenti nazzjonali fil-qasam tal-politika estera u ta' sigurtà 
nazzjonali proprja tagħhom għandhom ikunu ta' importanza fundamentali u jiġu 
rispettati; billi politika estera komuni ambizzjuża żżejjed tikkomprometti potenzjalment 
is-sigurtà Ewropea;

E. billi d-dinja qiegħda tiffaċċja bidla globali fis-setgħat b'tendenza ewlenija fil-politika 
barranija xxaqleb lejn il-kompetizzjoni ġeopolitika li teħtieġ mekkaniżmi u kapaċitajiet 
ta' rispons rapidi u adegwati, li jiġu realizzati permezz tal-istrutturi eżistenti; 

F. billi l-oppressjoni u l-migrazzjoni tal-massa u inkontrollata huma fost il-kawżi ewlenin 
tal-kunflitt globali; 

G. billi l-politika tat-tkabbir tal-UE tikkostitwixxi kawża li tikkontribwixxi għall-
instabbiltà;

H. billi fid-dawl tal-kollass tal-ftehimiet importanti dwar il-kontroll tal-armi u d-diżarm – 
kif ukoll fid-dawl ta' "teknoloġiji emerġenti" bħat-teknoloġija ċibernetika u d-diżarm 

2 Testi adottati, P8_TA(2017)0440.
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tal-armi awtonomi – il-kontroll u n-nonproliferazzjoni tal-armi għandhom isiru l-enfasi 
ewlenija tal-politika estera u ta' sigurtà tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea; 

1. Iqis li l-Istati Membri tal-UE għandhom jiddependu aktar mill-istrumenti tal-kummerċ u 
tal-iżvilupp;

2. Jenfasizza li l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea għandha jgħaddu minn approċċ reattiv 
għal wieħed ta' antiċipazzjoni u l-importanza li jingħaqdu ma' sħab strateġiċi b'fehmiet 
komuni biex jiddefendu l-valuri tal-Punent;

3.      Ifakkar l-operazzjoni ineffikaċi tal-missjonijiet ċivili mmexxija mill-UE u jistieden lill-
Kummissjoni tvara awditjar indipendenti u trasparenti tal-operazzjonijiet/missjonijiet 
internazzjonali ċivili u tal-pulizija kollha kemm tal-passat kif ukoll tal-preżent; 

4. Jemmen li l-prevenzjoni tal-kunflitti, il-konsolidament tal-paċi u u r-riżoluzzjoni 
paċifika tal-kunflitti mtawla, b'mod partikolari fil-viċinat immedjat tal-UE, għandhom 
ikunu prijorità għall-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea fis-snin li ġejjin; 

5. Ifakkar li d-demokraziji moderni jirrikjedu fergħat leġiżlattivi li jiffunzjonaw 
kompletament u, f'dan ir-rigward, jissottolinja l-importanza li tiġi appoġġjata l-ħidma 
tal-parlamenti kemm fil-Balkani tal-Punent kif ukoll fil-viċinat;

6. Ifakkar fis-sovranità tal-Istati Membri u jenfasizza l-bżonn ta' politiki estera u tas-
sigurtà bbażati fuq il-kooperazzjoni, li, min-natura tagħhom stess, ma jkunux 
koerċittivi;

7. Jitlob strateġija kredibbli fil-Balkani tal-Punent, li għandha teskludi kwalunkwe tkabbir 
ulterjuri għall-pajjiżi bħall-Albanija, il-Bożnija-Ħerzegovina u l-Kosovo;

8. Jistieden lill-Istati Membri jsaħħu l-kapaċitajiet tagħhom u jħeġġu l-kooperazzjoni u l-
kondiviżjoni ta' informazzjoni biex ma jħallux lil atturi statali u mhux statali mill-pajjiżi 
terzi jeżerċitaw indħil ostili fit-teħid ta' deċiżjonijiet tal-Istati Membri; 

9.     Jirrikonoxxi li theddida kbira għas-sigurtà Ewropea minn fost l-oħrajn hija 
rrappreżentata mill-migrazzjoni tal-massa u inkontrollata, u din il-kwistjoni għandha 
tkun fil-qalba tal-politika estera u ta' sigurtà tal-Istati Membri;

10.     Jissottolinja t-theddida għall-Ewropa li ġejja mill-Iżlamiżmu u jitlob sforz komuni biex 
tingħeleb din l-isfida b'kooperazzjoni mas-sħab bħall-Istati Uniti u r-Russja;

11.     Jisħaq fuq il-bżonn li jiġu sospiżi s-sħubija u l-proċeduri ta' tkabbir mat-Turkija, 
speċjalment fid-dawl tal-azzjonijiet illegali li dan il-pajjiż qiegħed jagħmel bħalissa, 
bħall-invażjoni tas-Sirja u tal-Libja, u t-tħaffir illegali fit-territorji tal-Istati sovrani bħal 
Ċipru u l-gżejjer Griegi; 

12. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-President 
tal-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Viċi President tal-
Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' 
Sigurtà, u lill-Istati Membri.
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