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Emenda 11
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 44

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

44. Jistieden lill-Istati Membri jżidu l-
infiq tagħhom fuq id-difiża u jimmiraw 
għal 2 % tal-PDG;

imħassar
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Emenda 12
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 45

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

45. Jitlob l-adozzjoni u l-istabbiliment 
rapidi tal-EDF, li se jindirizza u jħaffef il-
prijoritajiet tal-iżvilupp tal-kapaċitajiet 
tad-difiża komuni maqbula fl-oqsma tal-
ajru, tal-art, tal-baħar, u taċ-ċibernetika u 
b'hekk irawwem il-kapaċità tal-UE li 
topera bħala attur globali u kontributur u 
fornitur tas-sigurtà internazzjonali; 
jistieden lill-Istati Membri, lill-Kunsill u 
lill-Kummissjoni jipprovdu finanzjament 
adegwat lill-EDF u jiffukaw fuq proġetti 
strutturali b'valur miżjud għoli, biex 
b'hekk jiffaċilitaw il-kooperazzjoni 
industrijali bejn l-Istati Membri u l-
konsolidazzjoni ta' Bażi Industrijali u 
Teknoloġika tad-Difiża Ewropea (EDTIB) 
b'saħħitha, li ssaħħaħ il-kapaċitajiet tekniċi, 
industrijali u strateġiċi sabiex tiżdied il-
kapaċità tal-UE li tipproduċi u tiddisponi 
minn kapaċitajiet militari b'mod awtonomu 
u li żżomm l-awtonomija teknoloġika tal-
Ewropa fuq medda twila ta' żmien; 
jinkoraġġixxi inizjattivi ta' kapaċitajiet tad-
difiża biex jiffaċilitaw l-involviment ta' 
intrapriżi żgħar u ta' daqs medju;

45. Jitlob l-adozzjoni u l-istabbiliment 
rapidi tal-kooperazzjoni industrijali bejn l-
Istati Membri u l-konsolidazzjoni ta' Bażi 
Industrijali u Teknoloġika tad-Difiża 
Ewropea (EDTIB) b'saħħitha, li ssaħħaħ il-
kapaċitajiet tekniċi, industrijali u strateġiċi 
sabiex tiżdied il-kapaċità tal-UE li 
tipproduċi u tiddisponi minn kapaċitajiet 
militari b'mod awtonomu u li żżomm l-
awtonomija teknoloġika tal-Ewropa fuq 
medda twila ta' żmien; jinkoraġġixxi 
inizjattivi ta' kapaċitajiet tad-difiża biex 
jiffaċilitaw l-involviment ta' intrapriżi 
żgħar u ta' daqs medju;

Or. en
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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 46

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

46. Jiġbed l-attenzjoni għan-natura 
sensittiva ħafna u strateġika tar-riċerka 
dwar id-difiża u l-ħtieġa li jiġi rregolat l-
aċċess għal entitajiet ikkontrollati minn 
partijiet terzi mhux tal-UE għal proġetti 
ffinanzjati mill-EDF sabiex ikunu 
konsistenti mal-ambizzjoni tal-UE ta' 
awtonomija strateġika; jissottolinja li l-
parteċipazzjoni ta' pajjiżi terzi fl-EDF, f'xi 
każijiet adattati speċifiċi u eċċezzjonali 
meta din iġġib magħha valur miżjud 
teknoloġiku u operattiv ippruvat għal ċerti 
proġetti, għandha titwettaq fuq il-bażi ta' 
reċiproċità effettiva, ma għandhiex 
iddgħajjef l-interessi strateġiċi tas-sigurtà 
tal-UE, ma għandhiex timmina l-objettivi 
tal-EDF u trid tkun f'konformità 
strettament sorveljata mar-regoli stabbiliti 
fil-proposta għal regolament tal-
Parlament Ewropew u tal-Kunsill li 
jistabbilixxi l-Fond Ewropew għad-Difiża 
(COM(2018)0476), bħaż-żamma tal-
proprjetà intellettwali fl-UE;

46. Jiġbed l-attenzjoni għan-natura 
sensittiva ħafna u strateġika tar-riċerka 
dwar id-difiża u l-ħtieġa li jiġi rregolat l-
aċċess għal entitajiet ikkontrollati minn 
partijiet terzi mhux tal-UE għal proġetti; 
jissottolinja li l-parteċipazzjoni ta' pajjiżi 
terzi, f'xi każijiet adattati speċifiċi u 
eċċezzjonali meta din iġġib magħha valur 
miżjud teknoloġiku u operattiv ippruvat 
għal ċerti proġetti, għandha titwettaq fuq il-
bażi ta' reċiproċità effettiva, ma għandhiex 
iddgħajjef l-interessi strateġiċi tas-sigurtà 
tal-UE, ma għandhiex timmina l-objettivi u 
trid tkun sorveljata b'mod strett;

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

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 62

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

62. Jissottolinja l-importanza tal-
mobbiltà militari; iqis li huwa neċessarju li 
titmexxa 'l quddiem u tiġi ffaċilitata 
mobbiltà militari sħiħa madwar l-Ewropa u 
jitlob għalhekk is-simplifikazzjoni u l-
armonizzazzjoni tal-proċeduri biex l-Istati 
Membri jkunu jistgħu jaġixxu aktar malajr, 
peress li l-mobbiltà militari hija ta' 
benefiċċju fil-ġestjoni tal-kriżijiet ċivili; 
jinsisti fuq l-importanza li jkun hemm 
baġit xieraq disponibbli għal proġetti ta' 
mobbiltà militari; jilqa' l-fatt li l-proġett ta' 
mobbiltà militari huwa parti mill-PESCO; 
jinsisti fuq il-ħtieġa li jiġu stabbiliti 
mekkaniżmi Ewropej li għandhom l-għan li 
jiffaċilitaw l-użu transfruntier ta' 
kapaċitajiet loġistiċi militari biex jiġu 
indirizzati tali emerġenzi, sabiex ikunu 
permessi koordinazzjoni, sinerġiji, 
solidarjetà u appoġġ akbar; jinsisti li 
assistenza u solidarjetà simili fi żminijiet 
ta' pandemiji u kriżijiet simili jistgħu jiġu 
estiżi għal, fost oħrajn, il-pajjiżi sħab fil-
viċinat immedjat tal-UE; jisħaq fuq il-
ħtieġa li jiżdiedu t-tħejjija tal-UE fil-qasam 
kimiku, bijoloġiku, radjoloġiku u nukleari 
(CBRN) u l-kapaċitajiet neċessarji tagħha; 
jisħaq fuq il-ħtieġa li jiġu intensifikati l-
monitoraġġ u l-protezzjoni tal-
infrastruttura vitali u kritika, speċjalment 
fuq kejbils tal-internet tal-fibra ottika taħt 
il-baħar;

62. Jissottolinja l-importanza tal-
mobbiltà militari; iqis li huwa neċessarju li 
titmexxa 'l quddiem u tiġi ffaċilitata 
mobbiltà militari sħiħa madwar l-Ewropa u 
jitlob għalhekk is-simplifikazzjoni u l-
armonizzazzjoni tal-proċeduri biex l-Istati 
Membri jkunu jistgħu jaġixxu aktar malajr, 
peress li l-mobbiltà militari hija ta' 
benefiċċju fil-ġestjoni tal-kriżijiet ċivili; 
jilqa' l-fatt li l-proġett ta' mobbiltà militari 
huwa parti mill-PESCO; jinsisti fuq il-
ħtieġa li jiġu stabbiliti mekkaniżmi 
Ewropej li għandhom l-għan li jiffaċilitaw 
l-użu transfruntier ta' kapaċitajiet loġistiċi 
militari biex jiġu indirizzati tali emerġenzi, 
sabiex ikunu permessi koordinazzjoni, 
sinerġiji, solidarjetà u appoġġ akbar; 
jinsisti li assistenza u solidarjetà simili fi 
żminijiet ta' pandemiji u kriżijiet simili 
jistgħu jiġu estiżi għal, fost oħrajn, il-
pajjiżi sħab fil-viċinat immedjat tal-UE; 
jisħaq fuq il-ħtieġa li jiżdiedu t-tħejjija tal-
UE fil-qasam kimiku, bijoloġiku, 
radjoloġiku u nukleari (CBRN) u l-
kapaċitajiet neċessarji tagħha; jisħaq fuq il-
ħtieġa li jiġu intensifikati l-monitoraġġ u l-
protezzjoni tal-infrastruttura vitali u kritika, 
speċjalment fuq kejbils tal-internet tal-fibra 
ottika taħt il-baħar;
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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 64

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

64. Iqis li huwa essenzjali li jiġu 
protetti l-punti dgħajfa kollha tal-Unjoni 
Ewropea sabiex tiġi żgurata d-difiża 
komuni effettiva taċ-ċittadini Ewropej; 
jinnota bi tħassib il-militarizzazzjoni 
dejjem akbar tal-peniżola tal-Krimea u t-
tentattivi mill-Federazzjoni Russa biex 
tiddestabbilizza r-reġjun tal-Baħar l-
Iswed, fejn din is-sitwazzjoni wasslet 
għar-rikonoxximent, fis-Summit tan-
NATO f'Wales fl-2014, tal-vulnerabbiltà 
tat-tarf tal-Lvant tal-Alleanza tal-
Atlantiku tat-Tramuntana; jitlob lill-UE 
tirrikonoxxi l-vulnerabbiltà tal-Istati 
Membri tal-Ewropa tal-Lvant bħala mezz 
biex tissaħħaħ id-difiża Ewropea, u 
tiżviluppa, flimkien man-NATO, strateġija 
komprensiva għas-sigurtà u d-difiża tat-
tarf tal-Lvant;

imħassar

Or. en
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Emenda 16
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 72

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

72. Jesprimi dispjaċir dwar in-nuqqas 
ta' ambizzjoni attwali tal-Kunsill 
Ewropew fil-Qafas Finanzjarju 
Pluriennali (QFP) għall-inizjattivi fil-
qasam tas-sigurtà u tad-difiża; iħeġġeġ 
lill-Kunsill jerġa' jintroduċi baġit 
ambizzjuż għall-EDF (kemm għar-riċerka 
kif ukoll mhux għar-riċerka) li jkun 
imfassal biex isaħħaħ l-azzjonijiet 
kollaborattivi u l-kooperazzjoni 
transfruntiera madwar l-Unjoni u għall-
mobbiltà militari sabiex jgħin lill-Istati 
Membri jaġixxu b'mod aktar rapidu u 
effettiv fil-kuntest ta' kunflitt possibbli fil-
futur, inkluż billi jiffinanzja infrastruttura 
tat-trasport b'użu doppju u jissimplifika l-
awtorizzazzjonijiet diplomatiċi u r-regoli 
doganali, fil-livell inizjalment propost 
mill-Kummissjoni u adottat mill-
Parlament fl-ewwel qari; jitlob lill-UE 
tibni s-sistema ta' difiża tagħha stess 
kontra l-missili ballistiċi, kif ukoll sistema 
ta' difiża tal-ajru strateġika, integrata u 
b'livelli differenti, li tkun iddisinjata wkoll 
biex tiġġieled kontra missili ipersoniċi; 
ifakkar li ċ-ċittadini Ewropej talbu b'mod 
ċar u konsistenti lill-Unjoni biex issaħħaħ 
ir-rwol tagħha fit-twassil ta' stabbiltà u 
sigurtà sostenibbli, u dan jista' jinkiseb 
biss bil-mezzi finanzjarji meħtieġa u 
b'QFP ambizzjuż fil-qasam tal-azzjoni 
esterna u d-difiża; jistieden lill-Kunsill 

imħassar
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jadotta l-pożizzjoni tal-Parlament dwar l-
Artikolu 5 tar-regolament futur dwar l-
EDF; jisħaq fuq il-ħtieġa li l-EDF jiġi 
ffinalizzat mingħajr dewmien; jisħaq fuq 
l-importanza li tinżamm il-pożizzjoni tal-
Parlament rigward l-ammont tal-EDF;
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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 73

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

73. Iwissi dwar il-periklu ta' nuqqas 
ta' ambizzjoni biex jiġu ffinanzjati 
inizjattivi tad-difiża Ewropea fil-QFP, 
flimkien ma' tnaqqis sinifikanti u mhux 
ikkoordinat fil-baġits nazzjonali fil-qasam 
tad-difiża b'riżultat tal-kriżi tal-COVID-
19; jisħaq fuq il-ħtieġa li l-Istati Membri 
jallokaw ir-riżorsi finanzjarji meħtieġa fil-
livell nazzjonali sabiex l-Unjoni tingħata l-
kapaċità li topera bħala attur globali għall-
paċi; f'dan ir-rigward, jaqbel mal-
valutazzjoni tal-Qorti Ewropea tal-
Awdituri li "l-Istati Membri tal-UE 
għadhom 'il bogħod milli jkollhom il-
kapaċitajiet militari li jeħtieġu biex jilħqu 
l-livell militari ta' ambizzjoni tal-UE";

73. Jisħaq fuq il-ħtieġa li l-Istati 
Membri jallokaw ir-riżorsi finanzjarji 
meħtieġa fil-livell nazzjonali sabiex l-
Unjoni tingħata l-kapaċità li topera bħala 
attur globali għall-paċi; f'dan ir-rigward, 
jaqbel mal-valutazzjoni tal-Qorti Ewropea 
tal-Awdituri li "l-Istati Membri tal-UE 
għadhom 'il bogħod milli jkollhom il-
kapaċitajiet militari li jeħtieġu biex jilħqu 
l-livell militari ta' ambizzjoni tal-UE";

Or. en



AM\1222181MT.docx PE662.815v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

13.1.2021 A9-0265/18

Emenda 18
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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 87

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

87. Jitlob lill-VP/RGħ jressaq proposti 
biex jissaħħaħ l-għarfien disponibbli fl-UE 
dwar in-nonproliferazzjoni u l-kontroll tal-
armi, u jiżgura li l-UE tieħu rwol qawwi u 
kostruttiv fl-iżvilupp u t-tisħiħ tal-isforzi 
globali ta' nonproliferazzjoni u tal-kontroll 
tal-armi u l-arkitettura ta' diżarm ibbażati 
fuq ir-regoli; jilqa' l-ħatra ta' Mibgħut 
Speċjali ġdid għad-Diżarm u n-
Nonproliferazzjoni f'dan ir-rigward; 
jirrealizza li hemm ħtieġa urġenti ta' 
ftehimiet internazzjonali ġodda fil-qasam 
tal-kontroll tal-armi; jiddikjara li fil-
kuntest tad-deterrenza nukleari, l-iżvilupp 
ta' missili ipersoniċi jista' jdgħajjef il-
prinċipji tal-qerda ċerta għal kull naħa u 
jitlob, għalhekk, li jkun hemm trattat dinji 
dwar il-kontroll tal-armi dwar l-użu, il-
medda, il-veloċità, il-prinċipju, l-
ispezzjoni ta' tagħbijiet utli nukleari, u t-
tqegħid qrib il-kosti ta' sistemi ta' armi 
ipersoniċi, mibdi mill-UE;

87. Jitlob lill-VP/RGħ jressaq proposti 
biex jissaħħaħ l-għarfien disponibbli fl-UE 
dwar in-nonproliferazzjoni u l-kontroll tal-
armi, u jiżgura li l-UE tieħu rwol qawwi u 
kostruttiv fl-iżvilupp u t-tisħiħ tal-isforzi 
globali ta' nonproliferazzjoni u tal-kontroll 
tal-armi u l-arkitettura ta' diżarm ibbażati 
fuq ir-regoli; jilqa' l-ħatra ta' Mibgħut 
Speċjali ġdid għad-Diżarm u n-
Nonproliferazzjoni f'dan ir-rigward; 
jirrealizza li hemm ħtieġa urġenti ta' 
ftehimiet internazzjonali ġodda fil-qasam 
tal-kontroll tal-armi; jistieden lill-Istati 
Membri kollha jsegwu l-eżempju tal-
Awstrija, Malta, l-Irlanda u 83 stat ieħor 
u jiffirmaw it-Trattat tan-NU dwar il-
Projbizzjoni tal-Armi Nukleari (TPNW);

Or. en
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 89

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

89. Jilqa' l-konklużjonijiet tal-Kunsill 
dwar ir-rieżami tal-Pożizzjoni Komuni 
tiegħu 2008/944/PESK tat-
8 ta' Diċembru 2008 li tiddefinixxi regoli 
komuni li jirregolaw il-kontroll ta' 
esportazzjonijiet ta' teknoloġija u tagħmir 
militari12; jemmen bis-sħiħ li, peress li l-
UE qed issir dejjem aktar ambizzjuża fil-
qasam tad-difiża, hemm il-ħtieġa ta' 
konverġenza, trasparenza u konsistenza 
akbar fil-politiki tal-Istati Membri dwar l-
esportazzjoni tal-armi, kif ukoll ta' tisħiħ 
tas-sorveljanza pubblika; jistieden lill-Istati 
Membri biex jgħaqqdu l-interpretazzjoni 
differenti tagħhom tal-Pożizzjoni Komuni 
u biex jikkonformaw bis-sħiħ mat-tmien 
kriterji tagħha, u b'mod partikolari biex 
jimplimentaw b'mod strett il-kriterju 4 
dwar l-istabbiltà reġjonali u jwaqqfu kull 
esportazzjoni ta' tagħmir militari li jista' 
jintuża kontra Stati Membri oħra; jilqa' l-
isforzi li saru biex jiżdiedu t-trasparenza u 
l-iskrutinju pubbliku u parlamentari tal-
esportazzjonijiet tal-armi; jitlob sforz 
konġunt biex jittejbu l-valutazzjoni tar-
riskju, il-kontrolli tal-utenti aħħarin u l-
verifiki ta' wara l-konsenji;

__________
12 ĠU L 335 13.12.2008, p. 99.

89. Jilqa' l-konklużjonijiet tal-Kunsill 
dwar ir-rieżami tal-Pożizzjoni Komuni 
tiegħu 2008/944/PESK tat-
8 ta' Diċembru 2008 li tiddefinixxi regoli 
komuni li jirregolaw il-kontroll ta' 
esportazzjonijiet ta' teknoloġija u tagħmir 
militari12; jemmen bis-sħiħ li, peress li l-
UE qed issir dejjem aktar ambizzjuża fil-
qasam tad-difiża, hemm il-ħtieġa ta' 
konverġenza, trasparenza u konsistenza 
akbar fil-politiki tal-Istati Membri dwar l-
esportazzjoni tal-armi, kif ukoll ta' tisħiħ 
tas-sorveljanza pubblika u tal-
istabbiliment ta' mekkaniżmu infurzabbli 
fil-livell tal-UE; jistieden lill-Istati Membri 
biex jgħaqqdu l-interpretazzjoni differenti 
tagħhom tal-Pożizzjoni Komuni u biex 
jikkonformaw bis-sħiħ mat-tmien kriterji 
tagħha, u b'mod partikolari biex 
jimplimentaw b'mod strett il-kriterju 4 
dwar l-istabbiltà reġjonali u jwaqqfu kull 
esportazzjoni ta' tagħmir militari li jista' 
jintuża kontra Stati Membri oħra; jilqa' l-
isforzi li saru biex jiżdiedu t-trasparenza u 
l-iskrutinju pubbliku u parlamentari tal-
esportazzjonijiet tal-armi; jitlob sforz 
konġunt biex jittejbu l-valutazzjoni tar-
riskju, il-kontrolli tal-utenti aħħarin u l-
verifiki ta' wara l-konsenji;

___________
12 ĠU L 335 13.12.2008, p. 99.
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