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Emenda 1
Hannah Neumann
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Rapport A9-0265/2020
Sven Mikser
L-implimentazzjoni tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni - rapport annwali 2020
(2020/2207(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 4

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

4. Jinnota l-objettiv tal-Unjoni 
Ewropea li tiżviluppa awtonomija 
strateġika Ewropea, li hija ambizzjoni 
bbażata fuq il-kapaċità tal-Unjoni li 
tivvaluta b'mod indipendenti sitwazzjoni ta' 
kriżi u tieħu deċiżjonijiet awtonomi, u fuq 
il-kapaċità tagħha li taġixxi b'mod 
awtonomu, fejn iċ-ċirkostanzi jirrikjedu 
dan, sabiex tiddefendi l-interessi u l-valuri 
tagħha, b'rispett sħiħ tal-alleanzi u tas-sħab 
strateġiċi tagħha, filwaqt li tirrispetta l-
prinċipju ta' komplementarjetà man-
NATO;

4. Jinnota l-objettiv tal-Unjoni 
Ewropea li ssir fornitur tas-sigurtà effettiv 
u affidabbli, li hija ambizzjoni bbażata 
wkoll fuq il-kapaċità tal-Unjoni li tivvaluta 
b'mod indipendenti sitwazzjoni ta' kriżi u 
tieħu deċiżjonijiet awtonomi, u fuq il-
kapaċità tagħha li taġixxi b'mod 
awtonomu, fejn iċ-ċirkostanzi jirrikjedu 
dan, sabiex tiddefendi l-interessi, il-
prinċipji u l-valuri universali u Ewropej, 
b'rispett sħiħ tal-alleanzi u tas-sħab 
strateġiċi tagħha, filwaqt li tirrispetta l-
prinċipju ta' komplementarjetà man-
NATO;

Or. en
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Emenda 2
Hannah Neumann
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Rapport A9-0265/2020
Sven Mikser
L-implimentazzjoni tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni - rapport annwali 2020
(2020/2207(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 5

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

5. Jistieden lill-VP/RGħ u lill-Kunsill 
jipprovdu definizzjoni formali komuni tal-
awtonomija strateġika u jiddefinixxu l-
objettivi, il-mezzi u r-riżorsi tagħha għall-
implimentazzjoni b'mod ċar ħafna; iqis il-
kapaċità li taġixxi b'mod awtonomu bħala 
mezz importanti għall-UE biex issaħħaħ l-
azzjoni multilaterali tagħha, issir inqas 
vulnerabbli għal theddid estern u tkun 
sieħeb aktar affidabbli f'ordni multilaterali 
bbażat fuq ir-regoli;

5. Jistieden lill-VP/RGħ u lill-Kunsill 
iżidu l-kapaċitajiet tal-UE bħala fornitur 
tas-sigurtà u jiddefinixxu l-objettivi, il-
mezzi u r-riżorsi tagħha għall-
implimentazzjoni b'mod ċar ħafna, b'mod 
partikolari fil-kuntest tal-Boxxla 
Strateġika; iqis il-kapaċità li taġixxi b'mod 
awtonomu bħala mezz importanti għall-UE 
biex issaħħaħ l-azzjoni multilaterali tagħha, 
issir inqas vulnerabbli għal theddid estern u 
tkun sieħeb aktar affidabbli f'ordni 
multilaterali bbażat fuq ir-regoli;

Or. en
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Emenda 3
Hannah Neumann
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Rapport A9-0265/2020
Sven Mikser
L-implimentazzjoni tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni - rapport annwali 2020
(2020/2207(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 6

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

6. Jemmen li l-pandemija tal-COVID-
19 uriet il-vulnerabbiltà tal-UE u d-
dipendenza tagħha fuq pajjiżi terzi; 
jissottolinja, għalhekk, il-ħtieġa saħansitra 
aktar importanti li jiġu intensifikati l-isforzi 
tal-UE lejn awtonomija strateġika f'dan il-
kuntest;

6. Jemmen li l-pandemija tal-COVID-
19 uriet il-vulnerabbiltà tal-UE u d-
dipendenza tagħha fuq pajjiżi terzi; 
jissottolinja, għalhekk, il-ħtieġa saħansitra 
aktar importanti li jiġu intensifikati l-isforzi 
tal-UE lejn il-ħolqien ta' PESK u PSDK 
effettivi u affidabbli;

Or. en



AM\1222166MT.docx PE662.815v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

13.1.2021 A9-0265/4

Emenda 4
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Sven Mikser
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(2020/2207(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 26

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

26. Jinkoraġġixxi l-isforzi li saru fir-
rigward tal-proċess ta' reġjonalizzazzjoni, li 
tnieda permezz taċ-Ċellula ta' Konsulenza 
u Koordinazzjoni Reġjonali (RACC) u d-
deċiżjoni tal-Kunsill tat-12 ta' Frar 2019 
biex dan jidħol fit-tieni fażi tiegħu, u 
b'hekk jissaħħaħ l-approċċ reġjonali tal-UE 
fis-Saħel, b'mod partikolari f'EUTM Mali 
billi jiġi estiż il-kamp ta' applikazzjoni 
tiegħu għall-pajjiżi tal-G5 tas-Saħel, bil-
għan li l-azzjoni tal-UE ssir aktar effettiva 
u operazzjonali bejn il-fruntieri tal-pajjiżi 
tal-G5 tas-Saħel, u tiġi appoġġjata l-
kooperazzjoni transfruntiera, biex b'hekk 
il-ħidma ta' EUCAP Sahel Mali, EUCAP 
Sahel Niger u EUTM Mali ssir aktar 
effettiva; jitlob li l-isem tagħha jinbidel 
għal EUTM Sahel; jinnota li l-konsistenza 
u l-kooperazzjoni fis-sigurtà mal-pajjiżi 
Afrikani huma kruċjali biex jinkisbu l-
istabbiltà u l-iżvilupp fit-tul tal-kontinent; 
huwa tal-fehma li r-reġjonalizzazzjoni tal-
approċċ tal-PSDK fis-Saħel hija rilevanti 
iżda tirrikjedi organizzazzjoni aktar ċara 
bejn il-missjonijiet ċivili u militari diġà 
eżistenti tal-PSDK, l-atturi lokali u 
organizzazzjonijiet internazzjonali oħra 
(jiġifieri l-missjoni taż-żamma tal-paċi tan-
Nazzjonijiet Uniti MINUSMA u l-
Operazzjoni Barkhane mmexxija mill-
militar Franċiż) biex jiġu żgurati s-sinerġija 
operazzjonali u l-isforzi kkoordinati fil-

26. Jinnota l-isforzi li saru fir-rigward 
tal-proċess ta' reġjonalizzazzjoni, li tnieda 
permezz taċ-Ċellula ta' Konsulenza u 
Koordinazzjoni Reġjonali (RACC) u d-
deċiżjoni tal-Kunsill tat-12 ta' Frar 2019 
biex dan jidħol fit-tieni fażi tiegħu, u 
b'hekk jissaħħaħ l-approċċ reġjonali tal-UE 
fis-Saħel, b'mod partikolari f'EUTM Mali 
billi jiġi estiż il-kamp ta' applikazzjoni 
tiegħu għall-pajjiżi tal-G5 tas-Saħel, bil-
għan li l-azzjoni tal-UE ssir aktar effettiva 
u operazzjonali bejn il-fruntieri tal-pajjiżi 
tal-G5 tas-Saħel, u tiġi appoġġjata l-
kooperazzjoni transfruntiera, biex b'hekk 
il-ħidma ta' EUCAP Sahel Mali, EUCAP 
Sahel Niger u EUTM Mali ssir aktar 
effettiva; jinnota li l-konsistenza, l-
istandards demokratiċi u rigward id-
drittijiet tal-bniedem u l-kooperazzjoni fis-
sigurtà mal-pajjiżi Afrikani huma kruċjali 
biex jinkisbu l-istabbiltà u l-iżvilupp fit-tul 
tal-kontinent; huwa tal-fehma li r-
reġjonalizzazzjoni tal-approċċ tal-PSDK 
fis-Saħel hija rilevanti iżda tirrikjedi 
organizzazzjoni aktar ċara bejn il-
missjonijiet ċivili u militari diġà eżistenti 
tal-PSDK, l-atturi lokali u 
organizzazzjonijiet internazzjonali oħra 
(jiġifieri l-missjoni taż-żamma tal-paċi tan-
Nazzjonijiet Uniti MINUSMA u l-
Operazzjoni Barkhane mmexxija mill-
militar Franċiż) biex jiġu żgurati s-sinerġija 
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livell tal-Unjoni; operazzjonali u l-isforzi kkoordinati fil-
livell tal-Unjoni; jiddeplora bil-qawwa l-
ħafna delitti tal-gwerra u abbużi serji 
ħafna tad-drittijiet tal-bniedem imwettqa 
mill-forzi armati tal-G5 tas-Saħel, b'mod 
partikolari l-armata tal-Mali, kif 
irrappurtat il-MINUSMA fuq perjodu ta' 
diversi snin; iħeġġeġ lill-UE, lill-Istati 
Membri tagħha u lill-VP/RGħ jissospendu 
l-assistenza għas-sigurtà lill-atturi 
akkużati b'tali delitti gravi sakemm ikunu 
fis-seħħ miżuri ta' prevenzjoni effettivi u 
jkunu qed jittieħdu azzjonijiet kredibbli 
biex tintemm l-impunità billi dawk 
responsabbli jitressqu quddiem il-
ġustizzja; jissottolinja l-ħtieġa li jitfasslu u 
jiġu implimentati standards stretti rigward 
id-drittijiet tal-bniedem u d-dritt 
umanitarju li jipprevjenu tali mġiba 
ħażina gravi u sistematika;

Or. en
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Emenda 5
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Rapport A9-0265/2020
Sven Mikser
L-implimentazzjoni tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni - rapport annwali 2020
(2020/2207(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 28

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

28. Jinsab imħasseb ħafna dwar id-
deterjorament tas-sitwazzjoni tas-sigurtà u 
umanitarja fir-reġjun tas-Saħel, fejn it-
terroriżmu qed jagħmel pressjoni kbira fuq 
il-pajjiżi tal-G5 tas-Saħel u l-viċinat 
tagħhom, u dan qed jaggrava t-tensjonijiet 
politiċi, etniċi u reliġjużi lokali; jisħaq fuq 
l-importanza tal-appoġġ li jġibu l-
missjonijiet u l-operazzjonijiet tal-UE fis-
Saħel f'dan ir-rigward; ifakkar li huwa 
essenzjali li jinżamm l-investiment fit-tul li 
sar mill-komunità internazzjonali biex 
taħdem lejn is-sigurtà u l-istabbiltà fil-Mali 
u fis-Saħel; jistieden lill-VP/RGħ 
jimplimenta malajr id-deċiżjoni li jerġgħu 
jinbdew l-attivitajiet tal-missjonijiet u l-
operazzjonijiet tal-UE fil-Mali wara d-
deċiżjoni tal-Komunità Ekonomika tal-
Istati tal-Afrika tal-Punent (ECOWAS) li 
tneħħi s-sanzjonijiet kontra Mali;

28. Jinsab imħasseb ħafna dwar id-
deterjorament tas-sitwazzjoni tas-sigurtà u 
umanitarja fir-reġjun tas-Saħel, fejn in-
nuqqas ta' governanza tajba u sorveljanza 
demokratika tal-forzi armati, kif ukoll l-
impunità, il-korruzzjoni u t-terroriżmu 
qed iqiegħdu pressjoni kbira fuq il-
popolazzjonijiet tal-pajjiżi tal-G5 tas-Saħel 
u l-viċinat tagħhom, u dan qed jaggrava t-
tensjonijiet politiċi, etniċi u reliġjużi lokali; 
ifakkar li huwa essenzjali li jinżamm l-
investiment fit-tul li sar mill-komunità 
internazzjonali biex taħdem lejn is-sigurtà 
u l-istabbiltà f'Mali u f'Saħel demokratiċi; 
jistieden lill-VP/RGħ jimplimenta malajr 
approċċ ġdid għas-settur tas-sigurtà li 
jqiegħed il-bżonnijiet tal-popolazzjoni 
lokali fiċ-ċentru tiegħu u jissospendi l-
attivitajiet tal-missjonijiet u l-
operazzjonijiet tal-UE fil-Mali sakemm 
ikun hemm gvern elett demokratikament; 
jinnota li l-EUTM Mali ilha teżisti għal 
kważi tmien snin u ma kinitx kapaċi 
tipprevjeni jew tiskoraġġixxi kolp ta' stat 
militari mis-sieħeb militari tagħha; 
iħeġġeġ lill-VP/RGħ u lill-Istati Membri 
jevalwaw b'mod kritiku l-kunċett wara l-
operazzjoni, u t-tmexxija u l-futur tagħha;

Or. en
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Emenda 6
Hannah Neumann
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Rapport A9-0265/2020
Sven Mikser
L-implimentazzjoni tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni - rapport annwali 2020
(2020/2207(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 31

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

31. Jilqa' t-tnedija tal-Operazzjoni 
EUNAVFOR MED Irini, li għandha l-għan 
li tikkontribwixxi għall-paċi, is-sigurtà u l-
istabbiltà sostenibbli billi tappoġġja l-
implimentazzjoni tal-embargo tal-armi fuq 
il-Libja skont il-UNSCR 2526 (2020), it-
taħriġ tal-gwardja tal-kosta Libjana u t-
tfixkil tat-traffikar tal-bnedmin; iħeġġeġ 
b'mod speċifiku lill-Istati Membri biex 
jassenjaw b'mod urġenti l-assi tal-
intelligence, tas-sorveljanza, ta' 
rikonjizzjoni mill-pulizija u dawk navali 
meħtieġa biex jiżdiedu l-kapaċitajiet tal-
Operazzjoni Irini li sa issa kienu limitati u 
jinkoraġġixxi kooperazzjoni aktar 
b'saħħitha mal-operazzjoni marittima tan-
NATO li għaddejja bħalissa Sea Guardian, 
kif ukoll kooperazzjoni mas-sħab reġjonali; 
ifakkar fl-obbligi internazzjonali rigward 
it-tiftix u s-salvataġġ fil-baħar; jistieden 
lill-VP/RGħ jagħmel użu sħiħ mill-assi tal-
UE f'dan il-qasam, b'mod partikolari ċ-
ċentru satellitari tal-UE u ċ-ċentru tal-
intelligence tal-UE; jilqa' l-progress li qed 
isir lejn l-istabbilizzazzjoni tas-sitwazzjoni 
fil-Libja, jistieden lill-UE tassumi rwol 
attiv fil-proċess ta' medjazzjoni sabiex 
tikkontribwixxi għat-twaqqif tal-pedamenti 
meħtieġa għal Libja paċifika, stabbli u 
demokratika;

31. Jinnota t-tnedija tal-Operazzjoni 
EUNAVFOR MED Irini, li għandha l-għan 
li tikkontribwixxi għall-paċi, is-sigurtà u l-
istabbiltà sostenibbli billi tappoġġja l-
implimentazzjoni tal-embargo tal-armi fuq 
il-Libja skont il-UNSCR 2526 (2020), it-
taħriġ tal-gwardja tal-kosta Libjana u t-
tfixkil tat-traffikar tal-bnedmin; iħeġġeġ 
b'mod speċifiku lill-Istati Membri biex 
jassenjaw b'mod urġenti l-assi tal-
intelligence, tas-sorveljanza, ta' 
rikonjizzjoni mill-pulizija u dawk navali 
meħtieġa biex jiżdiedu l-kapaċitajiet tal-
Operazzjoni Irini li sa issa kienu limitati u 
jinkoraġġixxi kooperazzjoni aktar 
b'saħħitha mal-operazzjoni marittima tan-
NATO li għaddejja bħalissa Sea Guardian, 
kif ukoll kooperazzjoni mas-sħab reġjonali; 
ifakkar fl-obbligi internazzjonali rigward 
it-tiftix u s-salvataġġ fil-baħar; jistieden 
lill-VP/RGħ jagħmel użu sħiħ mill-assi tal-
UE f'dan il-qasam, b'mod partikolari ċ-
ċentru satellitari tal-UE u ċ-ċentru tal-
intelligence tal-UE; jilqa' l-progress li qed 
isir lejn l-istabbilizzazzjoni tas-sitwazzjoni 
fil-Libja, jistieden lill-UE tassumi rwol 
attiv fil-proċess ta' medjazzjoni sabiex 
tikkontribwixxi għat-twaqqif tal-pedamenti 
meħtieġa għal Libja paċifika, stabbli u 
demokratika; jopponi kwalunkwe pjan 
għall-iżbilanċ taż-żona marittima tal-
operazzjoni, inkluż billi l-operazzjonijiet 
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jiġu limitati għall-parti tal-Lvant tal-Libja 
u/jew għal 100 kilometru lil hinn mill-
kosta tal-Libja f'tentattiv biex wieħed 
joqgħod 'il bogħod mir-rotot migratorji; 
ifakkar li skont ir-rapport finali tal-Bord 
ta' Esperti tan-NU dwar il-Libja, it-
trasferimenti ta' armi illegali mhumiex 
limitati għal parti speċifika waħda tal-
pajjiż jew għat-trasport marittimu; jinnota 
li ħafna rotot illeċiti tal-esportazzjoni taż-
żejt jibdew mill-kosta tal-Punent tal-Libja; 
jappella għal estensjoni taż-żona 
marittima tal-operazzjoni għall-kosta 
kollha tal-Libja u għal missjoni sostnuta 
mill-ajru sabiex l-embargo jiġi infurzat 
b'mod effettiv;

Or. en
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Hannah Neumann
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Rapport A9-0265/2020
Sven Mikser
L-implimentazzjoni tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni - rapport annwali 2020
(2020/2207(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 31a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

 31a. Jemmen li l-approċċ il-ġdid tal-UE 
għar-riforma tas-settur tas-sigurtà, l-
assistenza għas-sigurtà u l-bini tal-
kapaċità militari għandu jkollu bħala l-
objettiv ewlieni tiegħu l-implimentazzjoni 
ta' approċċ għas-sigurtà tal-bniedem u l-
għoti ta' rispons dirett għat-tħassib 
leġittimu dwar is-sigurtà tal-popolazzjoni 
lokali kollha kemm hi; jiddeplora l-
inċidenti fejn missjonijiet tal-PSDK tal-
UE inkarigati bit-taħriġ u/jew ir-riforma 
tas-settur tas-sigurtà naqsu milli 
jirrispondu b'mod adegwat għall-ksur 
enormi tad-drittijiet tal-bniedem imwettaq 
mill-forzi tas-sigurtà ta' pajjiżi fejn ikunu 
attivi, inkluż reċentement fl-Iraq, fejn il-
forzi tas-sigurtà u l-milizzji kienu 
responsabbli għal trażżin brutali li kkawża 
l-mewt ta mijiet ta' ċivili wara protesti tal-
massa li bdew f'Ottubru 2019;

Or. en
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Emenda 8
Hannah Neumann
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Rapport A9-0265/2020
Sven Mikser
L-implimentazzjoni tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni - rapport annwali 2020
(2020/2207(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 32

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

32. Jilqa' d-deċiżjoni tal-Kunsill tal-
20 ta' Ġunju 2020 li jestendi l-mandati ta' 
tlieta mill-missjonijiet ċivili tiegħu tal-
PSDK: il-Missjoni Ewropea ta' Assistenza 
fil-Fruntieri fil-Libja (EUBAM Libya), il-
Missjoni Ewropea ta' Assistenza fil-
Fruntieri għall-Punt ta' Qsim ta' Rafah 
(EUBAM Rafah), u l-Missjoni tal-Pulizija 
Ewropea għat-Territorji Palestinjani 
(EUPOL COPPS);

32. Jieħu nota tad-deċiżjoni tal-Kunsill 
tal-20 ta' Ġunju 2020 li jestendi l-mandati 
ta' tlieta mill-missjonijiet ċivili tiegħu tal-
PSDK: il-Missjoni Ewropea ta' Assistenza 
fil-Fruntieri fil-Libja (EUBAM Libya), il-
Missjoni Ewropea ta' Assistenza fil-
Fruntieri għall-Punt ta' Qsim ta' Rafah 
(EUBAM Rafah), u l-Missjoni tal-Pulizija 
Ewropea għat-Territorji Palestinjani 
(EUPOL COPPS);

Or. en
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Emenda 9
Hannah Neumann
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 33

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

33. Jitlob żvilupp u tisħiħ ulterjuri tal-
istrutturi tat-teħid tad-deċiżjonijiet ċivili u 
militari tal-UE u tal-istrutturi ta' kmand u 
ta' kontroll;

33. Jitlob żvilupp u tisħiħ ulterjuri tal-
istrutturi tat-teħid tad-deċiżjonijiet ċivili u 
militari tal-UE u tal-istrutturi ta' kmand u 
ta' kontroll, filwaqt li jiġu garantiti linji ta' 
kmand militari u ċivili separati;

Or. en
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 41

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

41. Jilqa' l-inizjattivi tal-UE għall-
iżvilupp tal-kapaċitajiet, bħall-CARD, il-
Kooperazzjoni Strutturata Permanenti 
(PESCO) u l-Fond Ewropew għad-Difiża 
(EDF) futur u l-programmi prekursuri 
tiegħu l-PADR u l-EDIDP, peress li 
jistgħu jikkontribwixxu għal aktar 
koerenza, koordinazzjoni, u 
interoperabbiltà fl-implimentazzjoni tal-
PSDK u jwittu t-triq lejn it-twettiq tal-
Kompiti ta' Petersburg u l-konsolidazzjoni 
tas-solidarjetà, il-koeżjoni, u r-reżiljenza u 
l-awtonomija strateġika tal-Unjoni;

41. Jilqa' l-inizjattivi tal-UE għall-
iżvilupp tal-kapaċitajiet, bħall-CARD u l-
Kooperazzjoni Strutturata Permanenti 
(PESCO) peress li jistgħu jikkontribwixxu 
għal aktar koerenza, koordinazzjoni, u 
interoperabbiltà fl-implimentazzjoni tal-
PSDK u jwittu t-triq lejn it-twettiq tal-
Kompiti ta' Petersburg u l-konsolidazzjoni 
tas-solidarjetà, il-koeżjoni, u r-reżiljenza 
tal-Unjoni, kif ukoll l-għan tagħha li żżid 
il-kapaċitajiet tagħha bħala fornitur tas-
sigurtà;
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