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(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-instabbiltà fil-Viċinat tan-
Nofsinhar tal-Ewropa, b'mod partikolari 
fir-reġjuni tas-Saħel, tal-Afrika tal-Punent 
u tal-Qarn tal-Afrika, li jista' jkollha effetti 
fuq l-UE;
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L-implimentazzjoni tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni – rapport annwali 2020
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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 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; jilqa' t-tkomplija mill-ġdid tal-
attivitajiet tal-missjonijiet u l-
operazzjonijiet tal-UE fil-Mali;
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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. Jilqa' t-tnedija tal-Operazzjoni 
EUNAVFOR MED Irini, li l-kompitu 
ewlieni tagħha hu li tikkontribwixxi għall-
paċi, is-sigurtà u l-istabbiltà sostenibbli 
billi timplimenta l-embargo tal-armi fuq il-
Libja skont il-UNSCR 2526 (2020); 
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;
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 38

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

38. Huwa tal-fehma li l-Unjoni 
għandha tikkonċentra l-isforzi tagħha fuq 
il-missjonijiet u l-operazzjonijiet li fihom 
tiġġenera l-akbar valur miżjud; jiddubita r-
rilevanza taż-żamma ta' ċerti missjonijiet;

38. Huwa tal-fehma li l-Unjoni 
għandha tikkonċentra l-isforzi tagħha fuq 
il-missjonijiet u l-operazzjonijiet li fihom 
tiġġenera l-akbar valur miżjud; 
għaldaqstant jilqa' riflessjoni dwar ir-
rilevanza u l-effiċjenza ta' ċerti 
missjonijiet;
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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. Jilqa' l-ftehim milħuq fuq ir-
regolament tal-EDF, u 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;
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 50

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

50. Jilqa', f'dan ir-rigward, l-
Operazzjoni Atlantic Resolve u l-Preżenza 
Avvanzata Msaħħa tan-NATO fil-
kontinent Ewropew u jirrikonoxxi wkoll l-
importanza tat-truppi tan-NATO għall-
isforzi mmirati biex jiddiżinċentivaw 
aggressjoni ulterjuri min-naħa tar-Russja 
u biex jingħata sostenn kruċjali f'każ ta' 
kunflitt;

50. Jilqa', f'dan ir-rigward, l-
Operazzjoni Atlantic Resolve u l-Preżenza 
Avvanzata Msaħħa tan-NATO fil-
kontinent Ewropew u jirrikonoxxi r-rwol 
ta' deterrent tagħha;
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 54

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

54. Jafferma mill-ġdid li, minkejja l-
Brexit, ir-Renju Unit jibqa' sieħeb 
strateġiku qrib tal-UE u l-Istati Membri 
tagħha u li huwa essenzjali li tinżamm 
kooperazzjoni b'saħħitha u mill-qrib fid-
difiża u s-sigurtà bejn l-UE u r-Renju Unit, 
billi kemm l-UE kif ukoll ir-Renju Unit 
jaqsmu l-istess ambjent strateġiku u l-istess 
theddid għall-paċi u s-sigurtà tagħhom; 
iħeġġeġ lir-Renju Unit jipparteċipa fil-
missjonijiet u l-operazzjonijiet tal-PSDK, 
fl-operazzjonijiet ta' maniġġar tal-kriżijiet, 
fl-iżvilupp tal-kapaċitajiet ta' difiża, fl-
aġenziji rilevanti tal-Unjoni, kif ukoll fi 
proġetti taħt il-PESCO, filwaqt li jirrispetta 
l-awtonomija tat-teħid ta' deċiżjonijiet tal-
UE, is-sovranità tar-Renju Unit, il-
prinċipju ta' drittijiet u obbligi bbilanċjati, 
fuq il-bażi ta' reċiproċità effettiva u li 
tinkludi kontribuzzjoni finanzjarja ġusta u 
xierqa; jinnota li r-Renju Unit se jirtira 
mill-missjonijiet u l-operazzjonijiet tal-
PSDK sa tmiem il-perjodu ta' tranżizzjoni 
fil-31 ta' Diċembru 2020; jitlob li jiġu 
stabbiliti proċeduri ta' sostituzzjoni rapida 
sabiex tiġi żgurata l-kontinwità tal-
missjonijiet u l-operazzjonijiet tal-PSDK 
fejn il-persunal Brittaniku skjerat għandu 
rwol sinifikanti;

54. Jafferma mill-ġdid li, minkejja l-
Brexit, ir-Renju Unit jibqa' sieħeb 
strateġiku qrib tal-UE u l-Istati Membri 
tagħha u li huwa essenzjali li tinżamm 
kooperazzjoni b'saħħitha u mill-qrib fid-
difiża u s-sigurtà bejn l-UE u r-Renju Unit, 
billi kemm l-UE kif ukoll ir-Renju Unit 
jaqsmu l-istess ambjent strateġiku u l-istess 
theddid għall-paċi u s-sigurtà tagħhom; 
iħeġġeġ lir-Renju Unit jipparteċipa fil-
missjonijiet u l-operazzjonijiet tal-PSDK, 
fl-operazzjonijiet ta' maniġġar tal-kriżijiet, 
fl-iżvilupp tal-kapaċitajiet ta' difiża, fl-
aġenziji rilevanti tal-Unjoni, kif ukoll fi 
proġetti taħt il-PESCO, filwaqt li jirrispetta 
l-awtonomija tat-teħid ta' deċiżjonijiet tal-
UE, is-sovranità tar-Renju Unit, il-
prinċipju ta' drittijiet u obbligi bbilanċjati, 
fuq il-bażi ta' reċiproċità effettiva u li 
tinkludi kontribuzzjoni finanzjarja ġusta u 
xierqa; jieħu nota tal-irtirar tar-Renju 
Unit mill-missjonijiet u l-operazzjonijiet 
tal-PSDK fil-31 ta' Diċembru 2020; jitlob li 
jiġu stabbiliti proċeduri ta' sostituzzjoni 
rapida sabiex tiġi żgurata l-kontinwità tal-
missjonijiet u l-operazzjonijiet tal-PSDK 
fejn il-persunal Brittaniku skjerat kellu 
rwol sinifikanti;

Or. en
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 59

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

59. Jitlob li l-UE tindirizza t-theddid 
konsistenti u li qed jikber għall-protezzjoni 
u l-preservazzjoni tal-wirt kulturali u 
trażżan il-kuntrabandu ta' artefatti kulturali, 
speċjalment f'żoni ta' kunflitt; jinnota li ċ-
ċaħda tas-soċjetajiet mill-wirt kulturali u 
l-għeruq storiċi tagħhom tagħmilhom 
iżjed vulnerabbli għar-radikalizzazzjoni u 
aktar suxxettibbli għal ideoloġiji ġiħadisti 
globali; jistieden lill-UE tiżviluppa 
strateġija wiesgħa biex tiġġieled tali 
theddid;

59. Jitlob li l-UE tindirizza t-theddid 
konsistenti u li qed jikber għall-protezzjoni 
u l-preservazzjoni tal-wirt kulturali u 
trażżan il-kuntrabandu ta' artefatti kulturali, 
speċjalment f'żoni ta' kunflitt; jinnota l-
importanza tal-promozzjoni, ir-rispett u l-
protezzjoni tal-wirt storiku u kulturali fil-
prevenzjoni tal-kunflitti u r-
rikonċiljazzjoni; jistieden lill-UE 
tiżviluppa strateġija wiesgħa biex tiġġieled 
tali theddid u tippromwovi r-rispett għad-
diversità kulturali;

Or. en
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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;

64. Iqis li huwa essenzjali li jiġu 
protetti l-Unjoni Ewropea u ċ-ċittadini 
Ewropej kollha biex tiġi prevenuta 
kwalunkwe vulnerabbiltà; 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;
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 67

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

67. Jilqa' l-adozzjoni mill-Kunsill ta' 
deċiżjoni li, għall-ewwel darba, tippermetti 
lill-UE timponi miżuri restrittivi li 
għandhom l-għan li jiskoraġġixxu u 
jirrispondu għall-attakki ċibernetiċi li 
jikkostitwixxu theddida esterna għall-UE 
jew l-Istati Membri tagħha, inklużi attakki 
ċibernetiċi kontra pajjiżi terzi jew 
organizzazzjonijiet internazzjonali, u li 
timponi sanzjonijiet fuq persuni jew 
entitajiet responsabbli għall-attakki 
ċibernetiċi; jisħaq fuq il-ħtieġa li tittejjeb 
is-sistema ta' restrizzjoni tal-viża bħala 
parti mill-mekkaniżmu għas-sanzjonijiet 
tal-UE, billi jsir użu mill-proċeduri tal-
viża bijometrika sabiex l-entitajiet involuti 
fil-gwerra ibrida jiġu ristretti biex 
jivvjaġġaw lejn l-UE taħt identità falza; 
jenfasizza l-ħtieġa urġenti li jiġu integrati 
aktar l-aspetti ċibernetiċi fis-sistemi ta' 
maniġġar tal-kriżijiet tal-UE; jissottolinja li 
kooperazzjoni aktar mill-qrib fil-
prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-attakki 
ċibernetiċi hija essenzjali f'dawn iż-
żminijiet ta' vulnerabbiltà partikolari sabiex 
jiġu avvanzati s-sigurtà u l-istabbiltà 
internazzjonali fiċ-ċiberspazju; jilqa' l-
progress tajjeb miksub mill-proġett tat-Tim 
ta' Rispons Rapidu Ċibernetiku tal-PESCO 
f'dan ir-rigward; jitlob it-tisħiħ tal-appoġġ 
għall-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għaċ-
Ċibersigurtà (ENISA) u koordinazzjoni 
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b'saħħitha maċ-Ċentru ta' Eċċellenza għaċ-
Ċiberdifiża Kooperattiva tan-NATO f'dan 
ir-rigward; jitlob aktar koordinazzjoni tal-
UE fir-rigward tal-istabbiliment ta' 
attribuzzjoni kollettiva għal inċidenti 
ċibernetiċi malizzjużi, kif ukoll 
kooperazzjoni aktar mill-qrib ma' 
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kooperazzjoni aktar mill-qrib ma' 
organizzazzjonijiet u pajjiżi internazzjonali 
tal-istess fehma; jinsab partikolarment 
imħasseb bl-iskoperta kontinwa ta' attakki 
ċibernetiċi jew intrużjonijiet fuq skala 
żgħira f'sistemi infrastrutturali kritiċi li 
jibqgħu inattivi iżda li jista' jkollhom 
impatt kbir; iħeġġeġ lill-Istati Membri 
jimplimentaw ir-ridondanzi fis-sistemi 
infrastrutturali kritiċi tagħhom, bħall-
ġenerazzjoni tal-elettriku u l-
komunikazzjonijiet strateġiċi, fil-livelli 
kollha;
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