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13.1.2021 A9-0265/20

Emenda 20
Özlem Demirel
f'isem il-Grupp tax-Xellug

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 11

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

11. Jinnota l-fatt li l-instabbiltà fil-
Viċinat tan-Nofsinhar tal-Ewropa, b'mod 
partikolari fir-reġjuni tas-Saħel, tal-Afrika 
tal-Punent u tal-Qarn tal-Afrika fl-aħħar 
mill-aħħar għandha effett kollaterali 
negattiv b'mod partikolari fuq il-Viċinat 
tan-Nofsinhar tal-UE, u għalhekk toħloq 
sfida diretta għall-ġestjoni tal-fruntieri 
esterni Ewropej tagħna;

11. Jinnota l-fatt li l-instabbiltà fil-
Viċinat tan-Nofsinhar tal-Ewropa, b'mod 
partikolari fir-reġjuni tas-Saħel, tal-Afrika 
tal-Punent u tal-Qarn tal-Afrika 
prinċipalment toriġina mill-politika 
barranija tal-UE fil-passat, li kienet 
ibbażata fuq approċċ neokolonjali u 
abbużat mir-reġjun tas-Saħel u l-pajjiżi 
tiegħu bħala għassiesa tal-UE, unikament 
għall-interessi tas-sigurtà tal-UE u bħala 
fornitur ta' materja prima; jappella għal 
bidla drastika fil-politika tal-viċinat tal-
UE lejn sħubija ugwali u approċċ mhux 
intervenzjonist;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/21

Emenda 21
Özlem Demirel
f'isem il-Grupp tax-Xellug

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 39

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

39. Jitlob l-adozzjoni u l-
implimentazzjoni rapidi tal-Faċilità 
Ewropea għall-Paċi, li għandha l-għan li 
żżid l-effettività tal-missjonijiet tal-UE, 
tappoġġja s-sħab tagħha, u 
tikkontribwixxi għal operazzjonijiet ta' 
paċi; jissottolinja li dan l-istrument se 
jiffinanzja parti mill-ispejjeż tal-attivitajiet 
ta' difiża tal-UE, inklużi l-ispejjeż konġunti 
tal-operazzjonijiet militari tal-PSDK u 
dawk relatati mal-bini tal-kapaċità militari 
għas-sħab f'pajjiżi li fihom qed tintervjeni 
l-UE u għalhekk għandhom jingħataw 
baġit kbir biżżejjed biex jindirizzaw b'mod 
effiċjenti l-isfidi attwali relatati mat-
taħriġ, l-operazzjonijiet, il-missjonijiet, il-
proġetti u tagħmir militari inklużi armi, 
munizzjonijiet u trasport, f'konformità 
sħiħa mat-tmien kriterji tal-Pożizzjoni 
Komuni, mad-dritt internazzjonali dwar 
id-drittijiet tal-bniedem u dak umanitarju 
internazzjonali, u b'dispożizzjonijiet 
effettivi ta' trasparenza, kif elenkati fir-
rakkomandazzjoni tiegħu tat-
28 ta' Marzu 2019 dwar l-istabbiliment 
tal-Faċilità Ewropea għall-Paċi; ifakkar 
fil-ħtieġa li jsiru valutazzjonijiet 
komprensivi ex ante tar-riskju u li jsir 
monitoraġġ mill-qrib tal-użu mill-pajjiżi 
riċevituri, b'mod partikolari f'reġjuni 
milquta minn volatilità għolja tal-pajsaġġ 
politiku u permeabbiltà kbira tal-fruntieri 

39. Jirrifjuta l-adozzjoni u l-
implimentazzjoni tal-Faċilità Ewropea 
għall-Paċi; jissottolinja li dan l-istrument se 
jiffinanzja parti mill-ispejjeż tal-attivitajiet 
ta' difiża tal-UE, inklużi t-tagħmir u l-
armamenti, l-ispejjeż konġunti tal-
operazzjonijiet militari tal-PSDK u dawk 
relatati mal-bini tal-kapaċità militari għas-
sħab f'pajjiżi li fihom qed tintervjeni l-UE; 
ifakkar li l-faċilità proposta twassal għal 
żieda fl-abbużi tad-drittijiet tal-bniedem, 
fil-vjolenza u fil-proliferazzjoni tal-armi 
pjuttost milli għall-paċi u għal 
soluzzjonijiet politiċi; jenfasizza li l-
approċċ meħud fi ħdan il-Faċilità jonqos 
milli jindirizza l-kawżi fundamentali tal-
kunflitti, iżda se jagħmel ħsara liċ-ċivili u 
jħeġġeġ il-ksur tad-dritt umanitarju 
internazzjonali;
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nazzjonali, u li jiġu stabbiliti s-
salvagwardji meħtieġa fil-livell tal-UE li 
jipprevjenu l-akkwist ta' dawn l-armi 
minn gruppi terroristiċi u atturi malizzjużi 
oħra;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/22

Emenda 22
Özlem Demirel
f'isem il-Grupp tax-Xellug

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 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;

imħassar

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/23

Emenda 23
Özlem Demirel
f'isem il-Grupp tax-Xellug

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

Or. en
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Emenda 24
Özlem Demirel
f'isem il-Grupp tax-Xellug

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. Jirrifjuta l-adozzjoni u l-
implimentazzjoni tal-EDF; ifakkar li l-
EDF, kif ukoll l-intestatura baġitarja l-
ġdida dwar is-Sigurtà u d-Difiża, inkluża 
l-Mobilità Militari, jikser b'mod ċar id-
dispożizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 41(2) 
tat-TUE, li jiddikjara li kwalunkwe nefqa 
li tirriżulta minn azzjonijiet li jkollhom 
implikazzjonijiet militari jew ta' difiża ma 
jridux jitħallsu mill-baġit tal-UE; 
jiddenunzja u jiddeplora bil-qawwa l-
ħeffa bla preċedent li biha l-UE qed tiġi 
militarizzata, anke f'nofs kriżi tas-saħħa u 
ekonomika bħall-pandemija tal-COVID-
19;

Or. en
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13.1.2021 A9-0265/25

Emenda 25
Özlem Demirel
f'isem il-Grupp tax-Xellug

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 61

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

61. Jissottolinja r-rwol importanti tal-
forzi armati matul il-pandemija tal-
COVID-19 u jilqa' l-assistenza militari 
għall-awtoritajiet ċivili, b'mod partikolari 
fl-istabbiliment ta' sptarijiet fuq il-post, 
trasport tal-pazjenti, u l-konsenja u d-
distribuzzjoni tat-tagħmir; iqis li dan il-
kontribut siewi wera l-ħtieġa li jitqiesu l-
lezzjonijiet meħuda sabiex jissaħħu l-assi 
u l-kapaċitajiet militari tal-Istati Membri 
b'appoġġ għall-Mekkaniżmu tal-
Protezzjoni Ċivili tal-Unjoni, għodda 
primarja għall-indirizzar tal-emerġenzi, 
kif ukoll għall-finijiet ta' assistenza 
umanitarja; iqis ukoll li, sabiex jiġu 
ttrattati b'mod effettiv il-kriżijiet tas-
saħħa, huwa essenzjali li l-persunal 
mediku militari tal-Istati Membri jiġi 
ppreparat biex jipparteċipa b'mod rapidu; 
itenni l-importanza ta' assistenza u 
solidarjetà reċiproċi, f'konformità mal-
Artikolu 42(7) tat-TUE u l-Artikolu 222 
tat-TFUE;

61. Jirrifjuta bil-qawwa l-użu tal-
pandemija tal-COVID-19 bħala pretest 
biex ikomplu jiġu militarizzati s-setturi 
ċivili u biex ikomplu jiġu promossi l-
interessi ġeostrateġiċi u ekonomiċi tal-
kapital tal-UE b'mod aktar aggressiv; iqis 
li l-pandemija żviluppat fi kriżi bħal din, li 
kkawżat il-kollass tas-sistemi tas-saħħa, 
biss minħabba n-nuqqas enormi ta' 
persunal mediku, persuni li jindukraw u 
tagħmir mediku, li huwa riżultat dirett tal-
politiki ta' awsterità imposti mill-
istituzzjonijiet tal-UE; jitlob, f'dan il-
kuntest, investiment massiv fis-sistemi tas-
saħħa u fl-istrutturi tal-protezzjoni ċivili 
tal-Istati Membri; jenfasizza li s-servizzi u 
s-sistemi tas-saħħa pubbliċi qatt 
m'għandhom ikunu subordinati għall-
objettiv li jsiru l-profitti;

Or. en
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Emenda 26
Marc Botenga
f'isem il-Grupp tax-Xellug

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 79

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

79. Jinnota bi tħassib in-
normalizzazzjoni ta' retorika perikoluża li 
tikkonċerna l-utilità tal-armi nukleari; 
jafferma mill-ġdid li l-paċi u s-sigurtà 
internazzjonali jiġu msaħħa f'dinja ħielsa 
mill-eżistenza jew il-proliferazzjoni ta' 
armi nukleari u li d-diżarm ifisser mhux 
biss tnaqqis fin-numru ta' testati attivi, iżda 
wkoll tnaqqis fir-rwol militari u politiku 
assenjat lil dan it-tip ta' armi;

79. Jinnota bi tħassib in-
normalizzazzjoni ta' retorika perikoluża li 
tikkonċerna l-utilità tal-armi nukleari; 
jafferma mill-ġdid li l-paċi u s-sigurtà 
internazzjonali jiġu msaħħa f'dinja ħielsa 
mill-eżistenza jew il-proliferazzjoni ta' 
armi nukleari u li d-diżarm ifisser mhux 
biss tnaqqis fin-numru ta' testati attivi, iżda 
wkoll tnaqqis fir-rwol militari u politiku 
assenjat lil dan it-tip ta' armi; ifakkar, 
f'dan ir-rigward, li, skont ftehim tan-
NATO, madwar 150 arma nukleari B61 
huma attwalment maħżuna f'ħames 
bażijiet militari tal-Istati Uniti stabbiliti fl-
Istati Membri tal-UE (Kleine Brogel fil-
Belġju, Bächel fil-Ġermanja, Aviano u 
Ghedi-Torre fl-Italja u Volkel fin-
Netherlands) u jistieden lil dawn l-Istati 
Membri jitolbu l-irtirar immedjat ta' dawn 
l-armi mit-territorju tagħhom;

Or. en
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Emenda 27
Özlem Demirel
f'isem il-Grupp tax-Xellug

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 92

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

92. Jinnota li l-iżviluppi teknoloġiċi fil-
qasam tal-IA joħolqu sfidi etiċi ġodda; 
jitlob lill-UE tieħu rwol ta' tmexxija fl-
isforzi globali biex jiġi stabbilit qafas 
regolatorju komprensiv biex jiġi żgurat 
kontroll uman sinifikanti fuq il-
funzjonijiet kritiċi tal-għażla ta' miri u l-
attakk fuqhom fl-iżvilupp u l-użu ta' armi 
li jaħdmu bl-IA; jistieden lill-VP/RGħ, lill-
Istati Membri u lill-Kunsill Ewropew 
jadottaw pożizzjoni konġunta dwar sistemi 
ta' armi awtonomi li tiżgura kontroll uman 
sinifikanti fuq il-funzjonijiet kritiċi tas-
sistemi tal-armi; jinsisti fuq il-bidu ta' 
negozjati internazzjonali dwar definizzjoni 
komuni u qafas dwar l-użu ta' armi 
b'ċertu grad ta' awtonomija, u jitlob l-
adozzjoni ta' strument legalment vinkolanti 
li jipprojbixxi armi letali awtonomi 
mingħajr kontroll uman sinifikanti;

92. Jinnota li l-iżviluppi teknoloġiċi fil-
qasam tal-IA joħolqu sfidi etiċi ġodda; 
jitlob lill-UE tieħu rwol ta' tmexxija fl-
isforzi globali biex jiġi stabbilit qafas 
regolatorju internazzjonali komprensiv 
biex tiġi żgurata projbizzjoni totali tas-
sistemi tal-armi awtonomi kollha, 
irrispettivament mill-grad ta' 
awtomatizzazzjoni; jistieden lill-VP/RGħ, 
lill-Istati Membri u lill-Kunsill Ewropew 
jadottaw pożizzjoni konġunta dwar sistemi 
ta' armi awtonomi li tiżgura projbizzjoni 
totali tas-sistemi tal-armi awtonomi kollha, 
irrispettivament mill-grad ta' 
awtomatizzazzjoni, u jitlob l-adozzjoni ta' 
strument legalment vinkolanti li 
jipprojbixxi armi letali awtonomi; jitlob 
ukoll li titwaqqaf ir-riċerka kollha dwar l-
awtomatizzazzjoni gradwali tas-sistemi 
tal-armi;

Or. en


