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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 69

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

69. Jissottolinja l-importanza li jinkisbu 
l-kapaċitajiet tal-computing kwantistiku u 
jisħaq fuq il-ħtieġa li tissaħħaħ il-
kooperazzjoni bejn l-UE u l-Istati Uniti 
f'dan il-qasam sabiex jiġi żgurat li l-
computing kwantistiku jiġi realizzat l-
ewwel fost sħab li għandhom relazzjonijiet 
ta' ħbiberija u jappoġġjaw l-istess 
objettivi;

69. Jissottolinja l-importanza li jinkisbu 
l-kapaċitajiet tal-computing kwantistiku;
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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 jadotta l-
pożizzjoni tal-Parlament dwar l-Artikolu 5 

72. Jesprimi dispjaċir dwar in-nuqqas 
ta' ambizzjoni tal-Kunsill Ewropew fil-
Qafas Finanzjarju Pluriennali (QFP) għall-
inizjattivi fil-qasam tas-sigurtà u tad-difiża; 
iħeġġeġ lill-Kummissjoni tippreżenta u 
timplimenta programm ta' ħidma 
strateġiku 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, inkluż billi jiffinanzja 
infrastruttura tat-trasport b'użu doppju u 
jissimplifika l-awtorizzazzjonijiet 
diplomatiċi u r-regoli doganali; 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;
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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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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 88

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

88. Itenni l-impenn sħiħ tiegħu favur il-
preservazzjoni ta' reġimi internazzjonali 
effettivi għall-kontroll tal-armi, għad-
diżarm u għan-nonproliferazzjoni, bħala 
pedament tas-sigurtà dinjija u Ewropea; 
jisħaq fuq l-appoġġ sħiħ tiegħu għall-
ħidma tal-Uffiċċju tan-Nazzjonijiet Uniti 
għall-Affarijiet ta' Diżarm u għall-Aġenda 
tan-NU għad-Diżarm; ifakkar fl-impenn 
tiegħu favur politiki mfassla biex isir 
progress fit-tnaqqis tal-ħażniet nukleari 
kollha;

88. Itenni l-impenn sħiħ tiegħu favur il-
preservazzjoni ta' reġimi internazzjonali 
effettivi għall-kontroll tal-armi, għad-
diżarm u għan-nonproliferazzjoni, bħala 
pedament tas-sigurtà dinjija u Ewropea; 
jisħaq fuq l-appoġġ sħiħ tiegħu għall-
ħidma tal-Uffiċċju tan-Nazzjonijiet Uniti 
għall-Affarijiet ta' Diżarm u għall-Aġenda 
tan-NU għad-Diżarm; ifakkar fl-impenn 
tiegħu favur politiki mfassla biex isir 
progress fit-tnaqqis u l-eliminazzjoni tal-
ħażniet nukleari kollha u biex ikollna dinja 
mingħajr armi nukleari;
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 89a (ġdid)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

89a. Jitlob li jittieħdu passi biex 
jinħoloq mekkaniżmu ta' sanzjonijiet tal-
UE għall-Istati Membri li jiksru l-
Pożizzjoni Komuni;

Or. en


