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Emenda 1
Reinhard Bütikofer
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Rapport A9-0266/2020
David McAllister
L-implimentazzjoni tal-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni - rapport annwali 2020
(2020/2206(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 17

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

17. Jenfasizza l-fatt li l-UE impenjat 
ruħha li ssaħħaħ ir-rwol tan-NU fix-xena 
internazzjonali u jisħaq, għalhekk, fuq il-
ħtieġa li tiġi riformata s-sistema tan-
Nazzjonijiet Uniti, li tissaħħaħ il-koerenza 
tal-azzjonijiet tal-aġenziji, l-
organizzazzjonijiet u l-programmi kollha 
tagħha sabiex jiġi żgurat li jintlaħqu l-
Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tal-
Aġenda 2030; jitlob, għal darb'oħra, lill-
Istati Membri jappoġġjaw riformi tal-
kompożizzjoni u tal-funzjonament tal-
Kunsill tas-Sigurtà biex jagħmluh aktar 
effikaċi u operattiv, vitali fl-iżgurar tal-paċi 
dinjija, b'aġenda li tmur lil hinn mis-sigurtà 
militari u tinkludi l-movimenti tar-rifuġjati 
u l-persuni spustati, is-sigurtà tal-ikel, it-
tibdil fil-klima u l-ġlieda kontra l-
pandemiji;

17. Jenfasizza l-fatt li l-UE impenjat 
ruħha li ssaħħaħ ir-rwol tan-NU fix-xena 
internazzjonali u jisħaq, għalhekk, fuq il-
ħtieġa li tiġi riformata s-sistema tan-
Nazzjonijiet Uniti, li tissaħħaħ il-koerenza 
tal-azzjonijiet tal-aġenziji, l-
organizzazzjonijiet u l-programmi kollha 
tagħha sabiex jiġi żgurat li jintlaħqu l-
Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tal-
Aġenda 2030; jitlob, għal darb'oħra, lill-
Istati Membri jappoġġjaw riformi tal-
kompożizzjoni u tal-funzjonament tal-
Kunsill tas-Sigurtà biex jagħmluh aktar 
effikaċi u operattiv, vitali fl-iżgurar tal-paċi 
dinjija, b'aġenda li tmur lil hinn mis-sigurtà 
militari u tinkludi l-movimenti tar-rifuġjati 
u l-persuni spustati, is-sigurtà tal-ikel, it-
tibdil fil-klima u l-ġlieda kontra l-
pandemiji; jilqa' pożittivament id-dħul fis-
seħħ imminenti tat-Trattat tan-NU dwar 
il-Projbizzjoni tal-Armi Nukleari (TPNW) 
fit-22 ta' Jannar 2021 u jistieden lill-Istati 
Membri jsegwu l-eżempju tal-Awstrija, ta' 
Malta, tal-Irlanda u ta' 83 stat ieħor u 
jiffirmawh;
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Emenda 2
Reinhard Bütikofer
f'isem il-Grupp Verts/ALE
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(2020/2206(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 20

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

20. Itenni l-impenn tiegħu għat-tkabbir 
bħala politika trasformattiva ewlenija tal-
UE u jilqa' l-metodoloġija riveduta mill-
Kummissjoni u l-enfasi aktar qawwija 
tagħha fuq in-natura politika tal-proċess 
tat-tkabbir; jappoġġja l-perspettiva 
Ewropea għall-pajjiżi tal-Balkani tal-
Punent u jilqa' l-affermazzjoni mill-ġdid 
tal-appoġġ inekwivoku tal-Istati Membri 
tal-UE għal din il-perspettiva, kif iddikjarat 
fid-Dikjarazzjoni ta' Zagreb tas-
6 ta' Mejju 2020 kif ukoll id-deċiżjoni li 
jinfetħu t-taħditiet ta' adeżjoni mal-
Albanija u l-Maċedonja ta' Fuq; jistieden 
lill-Kunsill u lill-Kummissjoni jniedu l-
konferenzi intergovernattivi ma' dawn iż-
żewġ pajjiżi mingħajr dewmien u, b'mod 
aktar ġenerali, iħaffu l-proċess ta' adeżjoni, 
peress li l-pajjiżi tal-Balkani tal-Punent 
huma ġeografikament, storikament u 
kulturalment parti mill-Ewropa; 
jissottolinja li l-integrazzjoni ta' dawn il-
pajjiżi fl-UE hija ta' importanza ewlenija 
għall-istabbiltà u s-sigurtà tal-kontinent 
kollu kemm hu, kif ukoll għall-influwenza 
tal-UE fir-reġjun u lil hinn minnu; jisħaq li 
l-proċess ta' adeżjoni għandu jġib 
trasformazzjoni demokratika, ekonomika u 
ekoloġika sostenibbli u konverġenza 
soċjali, u jiżgura relazzjonijiet tajba mal-
ġirien u kooperazzjoni reġjonali; ifakkar li 
l-proċess ta' tkabbir huwa wieħed 

20. Itenni l-impenn tiegħu għat-tkabbir 
bħala politika trasformattiva ewlenija tal-
UE u jilqa' l-metodoloġija riveduta mill-
Kummissjoni u l-enfasi aktar qawwija 
tagħha fuq in-natura politika tal-proċess 
tat-tkabbir; jappoġġja l-perspettiva 
Ewropea għall-pajjiżi tal-Balkani tal-
Punent u jilqa' l-affermazzjoni mill-ġdid 
tal-appoġġ inekwivoku tal-Istati Membri 
tal-UE għal din il-perspettiva, kif iddikjarat 
fid-Dikjarazzjoni ta' Zagreb tas-
6 ta' Mejju 2020 kif ukoll id-deċiżjoni li 
jinfetħu t-taħditiet ta' adeżjoni mal-
Albanija u l-Maċedonja ta' Fuq; jistieden 
lill-Kunsill u lill-Kummissjoni jniedu l-
konferenzi intergovernattivi ma' dawn iż-
żewġ pajjiżi mingħajr dewmien u, b'mod 
aktar ġenerali, iħaffu l-proċess ta' adeżjoni, 
peress li l-pajjiżi tal-Balkani tal-Punent 
huma ġeografikament, storikament u 
kulturalment parti mill-Ewropa; iħeġġeġ 
lill-Bulgarija, b'mod partikolari, biex 
tieqaf topponi l-ftuħ tal-konferenza 
intergovernattiva mal-Maċedonja ta' Fuq; 
jissottolinja li l-integrazzjoni ta' dawn il-
pajjiżi fl-UE hija ta' importanza ewlenija 
għall-istabbiltà u s-sigurtà tal-kontinent 
kollu kemm hu, kif ukoll għall-influwenza 
tal-UE fir-reġjun u lil hinn minnu; jisħaq li 
l-proċess ta' adeżjoni għandu jġib 
trasformazzjoni demokratika, ekonomika u 
ekoloġika sostenibbli u konverġenza 
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meritokratiku u għandu għeruqu 
f'kundizzjonalità stretta u ġusta skont il-
kriterji ta' Copenhagen; itenni li l-adozzjoni 
tar-riformi trid tkun tanġibbli fil-post u 
jisħaq fuq il-ħtieġa li jingħataw punti ta' 
riferiment ċari, trasparenti u konsistenti 
għall-adeżjoni kif ukoll appoġġ politiku, 
finanzjarju (IPA III) u tekniku kontinwu tul 
il-proċess, b'kejl ċar tal-progress; jisħaq li 
l-pajjiżi kandidati u l-pajjiżi potenzjalment 
kandidati għandhom jallinjaw ruħhom 
mad-dikjarazzjonijiet rilevanti tal-PESK li 
joħroġ il-VP/RGħ f'isem l-UE, u mad-
deċiżjonijiet tal-Kunsill;

soċjali, u jiżgura relazzjonijiet tajba mal-
ġirien u kooperazzjoni reġjonali; ifakkar li 
l-proċess ta' tkabbir huwa wieħed 
meritokratiku u għandu għeruqu 
f'kundizzjonalità stretta u ġusta skont il-
kriterji ta' Copenhagen; itenni li l-adozzjoni 
tar-riformi trid tkun tanġibbli fil-post u 
jisħaq fuq il-ħtieġa li jingħataw punti ta' 
riferiment ċari, trasparenti u konsistenti 
għall-adeżjoni kif ukoll appoġġ politiku, 
finanzjarju (IPA III) u tekniku kontinwu tul 
il-proċess, b'kejl ċar tal-progress; jisħaq li 
l-pajjiżi kandidati u l-pajjiżi potenzjalment 
kandidati għandhom jallinjaw ruħhom 
mad-dikjarazzjonijiet rilevanti tal-PESK li 
joħroġ il-VP/RGħ f'isem l-UE, u mad-
deċiżjonijiet tal-Kunsill;
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(2020/2206(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 47

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

47. Jitlob, f'dan ir-rigward, impenn 
immirat u multidimensjonali mar-reġjun, 
appoġġjat minn narrattiva komuni tal-UE li 
tippromwovi strateġiji li jgħinu biex jiġu 
indirizzati flimkien sfidi komuni bħall-
promozzjoni tal-paċi, is-sigurtà u l-
prosperità filwaqt li jiġi żgurat front 
komuni fid-dawl tat-theddid li ġej mit-
tibdil fil-klima; jenfasizza l-importanza tal-
Amerka Latina għall-UE u jitlob li dan ir-
reġjun ikompli jitqies bħala ta' interess 
ġeostrateġiku ewlieni għall-PESK, 
permezz tal-parteċipazzjoni fil-
promozzjoni tad-demokrazija u tad-
drittijiet tal-bniedem fir-reġjun u l-
għajnuna fl-iżvilupp ekonomiku tiegħu; 
jenfasizza li r-rispett tal-istat tad-dritt u 
qafas politiku u ġuridiku stabbli, inkluża l-
ġlieda kontra l-korruzzjoni u l-impunità, 
kif ukoll il-progress lejn id-demokrazija u 
r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem u l-
promozzjoni tal-libertajiet fundamentali, 
huma l-pedamenti għal integrazzjoni u 
kooperazzjoni aktar fil-fond mal-pajjiżi 
ALK; jisħaq fuq l-importanza li tissokta u 
titlesta r-reviżjoni tal-ftehimiet globali 
maċ-Ċilì u l-Messiku, kif ukoll il-Ftehim 
ta' Assoċjazzjoni bejn l-UE u l-Mercosur, 
u jenfasizza li dawn huma alleati u sħab 
ewlenin tal-UE; jesprimi t-tħassib serju 
tiegħu dwar in-nuqqas ta' rispett għad-
demokrazija u l-istat tad-dritt, u dwar l-

47. Jitlob, f'dan ir-rigward, impenn 
immirat u multidimensjonali mar-reġjun, 
appoġġjat minn narrattiva komuni tal-UE li 
tippromwovi strateġiji li jgħinu biex jiġu 
indirizzati flimkien sfidi komuni bħall-
promozzjoni tal-paċi, is-sigurtà u l-
prosperità filwaqt li jiġi żgurat front 
komuni fid-dawl tat-theddid li ġej mit-
tibdil fil-klima; jenfasizza l-importanza tal-
Amerka Latina għall-UE u jitlob li dan ir-
reġjun ikompli jitqies bħala ta' interess 
ġeostrateġiku ewlieni għall-PESK, 
permezz tal-parteċipazzjoni fil-
promozzjoni tad-demokrazija u tad-
drittijiet tal-bniedem fir-reġjun u l-
għajnuna fl-iżvilupp ekonomiku tiegħu; 
jenfasizza li r-rispett tal-istat tad-dritt u 
qafas politiku u ġuridiku stabbli, inkluża l-
ġlieda kontra l-korruzzjoni u l-impunità, 
kif ukoll il-progress lejn id-demokrazija u 
r-rispett għad-drittijiet tal-bniedem u l-
promozzjoni tal-libertajiet fundamentali, 
huma l-pedamenti għal integrazzjoni u 
kooperazzjoni aktar fil-fond mal-pajjiżi 
ALK; jesprimi t-tħassib serju tiegħu dwar 
in-nuqqas ta' rispett għad-demokrazija u l-
istat tad-dritt, u dwar l-attakki fuq il-
mexxejja tal-oppożizzjoni eletti 
demokratikament, ġurnalisti, studenti u 
difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, b'mod 
partikolari dawk li jaħdmu fuq kwistjonijiet 
ambjentali, u l-avukati tagħhom; 
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attakki fuq il-mexxejja tal-oppożizzjoni 
eletti demokratikament, ġurnalisti, studenti 
u difensuri tad-drittijiet tal-bniedem, b'mod 
partikolari dawk li jaħdmu fuq kwistjonijiet 
ambjentali, u l-avukati tagħhom; 
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Emenda 4
Reinhard Bütikofer
f'isem il-Grupp Verts/ALE
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David McAllister
L-implimentazzjoni tal-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni - rapport annwali 2020
(2020/2206(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 57

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

57. Jisħaq fuq l-appoġġ tiegħu għad-
definizzjoni u l-promozzjoni gradwali ta' 
politika ta' difiża komuni mmirata lejn it-
tisħiħ tal-PSDK u l-objettivi u l-kompiti 
tagħha kif stabbilit fit-Trattati, lejn unjoni 
ta' difiża żviluppata bis-sħiħ li tirrikonoxxi 
s-sitwazzjoni kostituzzjonali speċifika tal-
pajjiżi newtrali, ibbażata fuq objettivi 
strateġiċi ċari u orjentati lejn is-sigurtà tal-
bniedem u paċi sostenibbli; jilqa' f'dan ir-
rigward l-inizjattiva tal-adozzjoni ta' 
Boxxla Strateġika fl-2022; jisħaq fuq il-
ħtieġa li jissaħħu aktar ir-relazzjonijiet bejn 
l-UE u n-NATO, filwaqt li jissottolinja l-
kompatibbiltà u r-rilevanza strateġika 
tagħhom għal xulxin; jistieden lill-pajjiżi 
Ewropej jinvestu aktar fil-kapaċitajiet tad-
difiża tagħhom, biex jibbilanċjaw mill-ġdid 
ir-responsabbiltajiet fi ħdan in-NATO u 
biex isiru sħab aktar ugwali għall-Istati 
Uniti; jirrikonoxxi l-kontribut tal-
missjonijiet u l-operazzjonijiet tal-PSDK 
għall-paċi, is-sigurtà u l-istabbiltà 
internazzjonali; ifaħħar il-progress lejn l-
istabbiliment tal-Faċilità Ewropea għall-
Paċi; jinsisti fuq il-ħtieġa li mmorru lil hinn 
mid-dikjarazzjonijiet u li tittieħed azzjoni, 
b'mod partikolari billi l-UE tingħata bażi 
industrijali tad-difiża verament Ewropea 
permezz ta' fond Ewropew tad-difiża bil-
baġit meħtieġ, u li tiġi żgurata 
implimentazzjoni aktar rapida u koerenti 

57. Jisħaq fuq l-appoġġ tiegħu għad-
definizzjoni u l-promozzjoni gradwali ta' 
politika ta' difiża komuni mmirata lejn it-
tisħiħ tal-PSDK u l-objettivi u l-kompiti 
tagħha kif stabbilit fit-Trattati, lejn l-
istabbiliment ta' kooperazzjoni profonda u 
affidabbli fil-qasam tad-difiża li 
tirrikonoxxi s-sitwazzjoni kostituzzjonali 
speċifika tal-pajjiżi newtrali, ibbażata fuq 
objettivi strateġiċi ċari u orjentati lejn is-
sigurtà tal-bniedem u paċi sostenibbli; jilqa' 
f'dan ir-rigward l-inizjattiva tal-adozzjoni 
ta' Boxxla Strateġika fl-2022; jisħaq fuq il-
ħtieġa li jissaħħu aktar ir-relazzjonijiet bejn 
l-UE u n-NATO, filwaqt li jissottolinja l-
kompatibbiltà u r-rilevanza strateġika 
tagħhom għal xulxin; jistieden lill-pajjiżi 
Ewropej jinvestu aktar fil-kapaċitajiet tad-
difiża tagħhom, biex jibbilanċjaw mill-ġdid 
ir-responsabbiltajiet fi ħdan in-NATO u 
biex isiru sħab aktar ugwali għall-Istati 
Uniti; jirrikonoxxi l-kontribut tal-
missjonijiet u l-operazzjonijiet tal-PSDK 
għall-paċi, is-sigurtà u l-istabbiltà 
internazzjonali; ifaħħar il-progress lejn l-
istabbiliment tal-Faċilità Ewropea għall-
Paċi; jinsisti fuq il-ħtieġa li mmorru lil hinn 
mid-dikjarazzjonijiet u li tittieħed azzjoni, 
b'mod partikolari billi l-UE tingħata bażi 
industrijali tad-difiża verament Ewropea 
permezz ta' proġetti Ewropej multipli ta' 
kollaborazzjoni fir-rigward tar-riċerka, 
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tal-kooperazzjoni strutturata permanenti li 
taħdem lejn l-awtonomija strateġika tal-
UE, li tippermetti lill-UE tippromwovi suq 
intern aktar integrat għat-tagħmir tad-
difiża; jissottolinja l-importanza li jsiru 
konsultazzjonijiet inklużivi bejn diversi 
partijiet ikkonċernati bil-għan li titrawwem 
kultura strateġika komuni fis-sigurtà u d-
difiża;

tal-iżvilupp, tal-akkwiżizzjoni u tal-
manutenzjoni fil-qasam tad-difiża li 
tinkludi s-sigurtà ta' arranġamenti ta' 
forniment, u li tiġi żgurata 
implimentazzjoni aktar rapida u koerenti 
tal-kooperazzjoni strutturata permanenti li 
taħdem lejn PSDK kompletament 
operazzjonali u estremament affidabbli, u 
li tippermetti lill-UE tippromwovi suq 
intern aktar integrat għat-tagħmir tad-
difiża; jissottolinja l-importanza li jsiru 
konsultazzjonijiet inklużivi bejn diversi 
partijiet ikkonċernati bil-għan li titrawwem 
kultura strateġika komuni fis-sigurtà u d-
difiża;

Or. en
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Emenda 5
Reinhard Bütikofer
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Rapport A9-0266/2020
David McAllister
L-implimentazzjoni tal-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni - rapport annwali 2020
(2020/2206(INI))

Mozzjoni għal riżoluzzjoni
Paragrafu 63

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

63. Jiġbed l-attenzjoni għat-theddid fuq 
żmien medju u fit-tul li jeħtieġ li jiġi 
indirizzat mill-PESK fil-futur, inklużi r-
riskji għas-sigurtà kkawżati minn reġimi 
awtoritarji, atturi mhux statali, mit-tibdil 
fil-klima, it-theddid ċibernetiku, attakki 
CBRN, it-theddid ibridu inkluż l-użu usa' 
tal-intelliġenza artifiċjali, il-kampanji ta' 
diżinformazzjoni, it-tellieqa spazjali u l-
militarizzazzjoni tagħha, u minn 
teknoloġiji emerġenti, it-terroriżmu u l-
flussi migratorji mhux ikkontrollati, 
flimkien ma' sfidi ġeopolitiċi diġà 
stabbiliti; jisħaq fuq il-ħtieġa li l-UE 
tagħmel progress fid-definizzjoni u r-
rikonoxximent ta' theddid ibridu; jitlob lill-
UE ttejjeb l-għarfien ta' dan it-theddid u 
tibni kapaċità komuni ta' reżiljenza; jisħaq 
li dan it-theddid jista' jiġi miġġieled biss 
permezz ta' azzjoni koordinata u 
investiment f'waqtu u adegwat fir-riċerka u 
l-innovazzjoni Ewropej; jilqa' l-ħolqien 
min-naħa tal-Parlament tal-Kumitat 
Speċjali dwar l-Intelligenza Artifiċjali fl-
Era Diġitali bħala forum li fih jiġu 
indirizzati kwistjonijiet strateġiċi relatati 
mal-intelliġenza artifiċjali; iqis li huwa 
importanti li tiġi żgurata rabta aħjar bejn l-
aspetti interni u esterni tal-politiki tal-UE 
sabiex jiġi żgurat li l-politiki tal-UE 
jaġixxu favur l-għanijiet tal-PESK, inkluża 
l-politika tal-enerġija tal-UE;

63. Jiġbed l-attenzjoni għat-theddid fuq 
żmien medju u fit-tul li jeħtieġ li jiġi 
indirizzat mill-PESK fil-futur, inklużi r-
riskji għas-sigurtà kkawżati minn reġimi 
awtoritarji, atturi mhux statali, mit-tibdil 
fil-klima, it-theddid ċibernetiku, attakki 
CBRN, it-theddid ibridu inkluż l-użu usa' 
tal-intelliġenza artifiċjali, il-kampanji ta' 
diżinformazzjoni, it-tellieqa spazjali u l-
militarizzazzjoni tagħha, u minn 
teknoloġiji emerġenti, il-populiżmu u t-
terroriżmu, flimkien ma' sfidi ġeopolitiċi 
diġà stabbiliti; jisħaq fuq il-ħtieġa li l-UE 
tagħmel progress fid-definizzjoni u r-
rikonoxximent ta' theddid ibridu; jitlob lill-
UE ttejjeb l-għarfien ta' dan it-theddid u 
tibni kapaċità komuni ta' reżiljenza; jisħaq 
li dan it-theddid jista' jiġi miġġieled biss 
permezz ta' azzjoni koordinata u 
investiment f'waqtu u adegwat fir-riċerka u 
l-innovazzjoni Ewropej; jilqa' l-ħolqien 
min-naħa tal-Parlament tal-Kumitat 
Speċjali dwar l-Intelligenza Artifiċjali fl-
Era Diġitali bħala forum li fih jiġu 
indirizzati kwistjonijiet strateġiċi relatati 
mal-intelliġenza artifiċjali; iqis li huwa 
importanti li tiġi żgurata rabta aħjar bejn l-
aspetti interni u esterni tal-politiki tal-UE 
sabiex jiġi żgurat li l-politiki tal-UE 
jaġixxu favur l-għanijiet tal-PESK, inkluża 
l-politika tal-enerġija tal-UE;
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