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2. Jippromwovi u jiddefendi r-rwol 
tal-UE bħala sieħba affidabbli mad-dinja 
kollha, "sieħba ta' fiduċja " privileġġjata 
għall-partijiet terzi, intermedjarju onest 
ibbażat fuq prinċipji iżda mhux 
dogmatiku, attur ta' riferiment għar-
riżoluzzjoni tal-kunflitti u għall-
medjazzjoni, li tippromwovi d-diplomazija 
u d-djalogu bħala l-mod preferut biex 
taqdi rwol kostruttiv fil-kunflitti globali, 
bħala promotur ewlieni tal-iżvilupp 
sostenibbli u kontributur ewlieni għall-
qafas multilaterali, iżda wkoll bħala attur 
globali li huwa lest jaġixxi b'mod 
awtonomu u deċiżiv meta jkun meħtieġ 
biex tiddefendi l-valuri u l-interessi tal-UE 
stess, li tassumi r-responsabbiltà billi 
tiżgura s-sigurtà tagħha stess u 
tippromwovi l-paċi u l-istabbiltà 
internazzjonali, abbażi tal-prinċipji u l-
valuri tal-Karta tan-NU u kif minqux fid-
dritt internazzjonali, fir-rispett tal-ordni 
internazzjonali bbażat fuq ir-regoli; huwa 
tal-fehma li l-kreattività, attitudni aktar 
proattiva u aktar magħquda u solidarjetà 
fost l-Istati Membri, kif ukoll l-impenn u 
r-riżorsi mill-Istati Membri, huma 
meħtieġa biex tiżdied l-influwenza tal-UE 
fuq livell globali u biex jiġi promoss il-
mudell tal-poter pożittiv tagħha u r-rwol 
responsabbli tagħha fil-governanza 
globali, u sabiex tkun tista' tassumi r-

2. Ifakkar li mhuwiex fil-kompetenza 
tal-UE li tiżgura l-paċi u l-istabbiltà 
internazzjonali, iżda li dan huwa pjuttost 
mandat li ngħata mill-pajjiżi lin-NU 
f'konformità mal-Karta tan-NU; huwa tal-
fehma li ma hemm l-ebda bażi ġuridika 
biex tiżdied l-influwenza tal-UE fuq livell 
globali jew biex jiġi promoss il-mudell tal-
poter "pożittiv" tagħha; 
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responsabbiltà strateġika tagħha fil-
viċinat immedjat tagħha;
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3. Jisħaq li l-instabbiltà dejjem tikber 
tad-dinja, l-ambjent dejjem aktar 
kunflittwali, l-erożjoni tal-
multilateraliżmu u ż-żieda tal-
awtoritariżmu, kif ukoll sfidi globali 
multidimensjonali, speċjalment il-klima 
dejjem tiżdied tal-kunflitt li tissarraf fit-
tkomplija u xi kultant fl-issuktar tal-
kunflitti armati inkluż fil-fruntieri tal-
Lvant u tan-Nofsinhar tal-kontinent 
Ewropew, it-terroriżmu, it-tibdil fil-klima 
u t-theddid li qed jiżdied għar-riżorsi 
naturali, il-flussi migratorji mhux 
ikkontrollati, ir-riskji relatati mas-saħħa, it-
theddid ibridu bħal kampanji ta' 
diżinformazzjoni, miżuri attivi u 
ċiberattakki, fost l-oħrajn, għandhom 
iwasslu lill-UE sabiex tiżviluppa l-
awtonomija strateġika tagħha filwaqt li 
ssaħħaħ il-kooperazzjoni mal-alleati 
tagħha; jissottolinja l-importanza għall-
Unjoni, f'dan ir-rigward, li tistabbilixxi 
kooperazzjoni aktar strateġika ma' pajjiżi 
terzi bbażata fuq il-fiduċja u l-benefiċċju 
reċiproku, u li tibni alleanzi ma' 
demokraziji tal-istess fehma, inkluż mill-
emisfera tan-Nofsinhar, kif ukoll 
koalizzjonijiet ad hoc ma' sħab oħra tal-
istess fehma fejn meħtieġ; 

3. Jisħaq li l-instabbiltà dejjem tikber 
tad-dinja u ż-żieda fl-isfidi globali bla 
preċedent, inklużi l-kunflitti armati 
xprunati minn pajjiżi bħat-Turkija, it-
terroriżmu, il-flussi migratorji mhux 
ikkontrollati, ir-riskji relatati mas-saħħa, it-
theddid ibridu u ċ-ċiberattaki, ma 
għandhomx iwasslu lill-UE sabiex 
tiżviluppa l-awtonomija strateġika tagħha 
iżda għandhom iwasslu biex l-Istati 
Membri jistabbilixxu aktar alleanzi 
strateġiċi ma' demokraziji tal-istess fehma, 
u jibnu koalizzjonijiet ad hoc ma' sħab 
oħra fejn meħtieġ; 
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5. Jesprimi tħassib dwar l-kobor bla 
preċedent tal-kampanji ta' 
diżinformazzjoni u tal-propaganda 
sponsorizzati mill-Istat u mhux mill-Istat, 
li għandhom effetti devastanti fuq is-
soċjetajiet, inkluż fil-viċinat Ewropew u 
b'mod partikolari fil-Balkani tal-Punent; 
jikkundanna l-manipulazzjoni tal-
informazzjoni u l-użu tagħha bħala arma, 
inkluż minn atturi statali, sottostatali u 
mhux statali b'intenzjonijiet ħżiena, u 
pjattaformi u organizzazzjonijiet użati 
minn pajjiżi terzi awtoritarji biex 
jiffinanzjaw u jinfluwenzaw direttament u 
indirettament il-partiti u l-atturi politiċi 
Ewropej; jilqa' r-rispons tant meħtieġ 
mill-istituzzjonijiet tal-UE għal din l-
isfida l-ġdida, bħall-istabbiliment ta' 
kumitat speċjali ġdid fil-Parlament li 
jiffoka fuq l-indħil barrani fil-proċessi 
demokratiċi fl-UE, inkluża d-
diżinformazzjoni, u l-adozzjoni tad-
deċiżjoni tal-Kunsill dwar miżuri 
restrittivi kontra attakki ċibernetiċi li 
jheddu lill-Unjoni jew l-Istati Membri 
tagħha5; jisħaq fuq il-ħtieġa ta' rispons li 
ma jillimitax id-drittijiet u l-libertajiet 
fundamentali; jinnota l-importanza ta' 
komunikazzjoni strateġika effettiva tal-UE 
u jfaħħar it-tisħiħ ta' Stratcom fi ħdan is-
Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna 

5. Jesprimi tħassib dwar l-approċċ li 
ttieħed biex jiġu miġġielda l-allegati 
interferenza barranija u d-
diżinformazzjoni; iqis li l-libertà tal-
espressjoni għandha tiġi rrispettata, u 
jwissi li, fil-ġlieda tagħha kontra l-allegata 
diżinformazzjoni, l-UE għandha taġixxi 
biex ma ssirx magna kontra l-propaganda 
jew Ministeru tal-Verità awtoproklamat;
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(SEAE) u l-isforzi tiegħu biex jidentifika 
u jrażżan il-kampanji ta' 
diżinformazzjoni; jenfasizza l-ħtieġa li l-
UE ssaħħaħ aktar il-kapaċitajiet tagħha 
biex tiġġieled b'mod proattiv l-aħbarijiet 
foloz u d-diżinformazzjoni bħala theddida 
għad-demokrazija, u biex ittejjeb il-
kultura tas-sigurtà tagħha sabiex 
tipproteġi aħjar in-networks tal-
informazzjoni u l-komunikazzjoni tagħha; 
jistieden lill-UE tkun minn ta' quddiem 
nett fil-promozzjoni ta' qafas kollettiv ta' 
awtodifiża u ta' kooperazzjoni kontra 
theddid ibridu u l-influwenza malinja ta' 
reġimi awtoritarji b'mod partikolari fuq il-
governanza demokratika u l-impriżi 
privati fuq livell globali; jisħaq, għalhekk, 
fuq il-ħtieġa li l-UE ssaħħaħ l-alleanzi 
tagħha ma' atturi demokratiċi globali 
oħra biex taffronta tali theddid fuq livell 
globali, inkluż permezz ta' istituzzjonijiet 
multilaterali riformati u aktar reżiljenti;
___________________
5 Id-Deċiżjoni tal-Kunsill 
(PESK) 2019/797 tas-17 ta' Mejju 2019 
dwar miżuri restrittivi kontra attakki 
ċibernetiċi li jheddu lill-Unjoni jew l-Istati 
Membri tagħha. ĠU L 129I, 17.5.2019, 
p. 13.

Or. en



AM\1222230MT.docx PE662.814v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

13.1.2021 A9-0266/25

Emenda 25
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Harald Vilimsky
f'isem il-Grupp ID

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 13

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda

13. Jesprimi dispjaċir għan-nuqqas ta' 
progress fit-titjib tal-proċess deċiżjonali 
dwar kwistjonijiet tal-PESK, li għandu 
impatt fuq l-effiċjenza, il-ħeffa u l-
kredibbiltà tal-azzjoni tal-UE u l-proċess 
deċiżjonali fix-xena internazzjonali; 
jistieden lill-Istati Membri biex b'mod 
urġenti jiftħu dibattitu dwar il-possibbiltà 
li minn vot bl-unanimità jgħaddu għal vot 
b'maġġoranza kwalifikata tal-inqas fl-
oqsma magħżula tal-PESK, bħal 
deċiżjonijiet dwar kwistjonijiet ta' drittijiet 
tal-bniedem u sanzjonijiet, bħala mezz 
konkret biex tissaħħaħ l-influwenza tal-
UE fix-xena globali;

13. Iħeġġeġ lill-Istati Membri jopponu 
kwalunkwe bidla mill-unanimità għall-
votazzjoni b'maġġoranza kwalifikata fi 
kwalunkwe qasam tal-PESK, peress li dan 
idgħajjef b'mod irreparabbli u 
irriversibbli s-sovranità tal-Istati Membri;

Or. en
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16. Jappoġġja dibattitu fil-livell tal-UE 
biex jiġu kkunsidrati formati ġodda ta' 
kooperazzjoni bħal Kunsill Ewropew tas-
Sigurtà, peress li wasal iż-żmien li jiġu 
stabbiliti formalment il-formati u l-
istituzzjonijiet effikaċi biex jittejbu l-
koerenza u l-influwenza tal-politika estera 
u ta' sigurtà tal-UE; jemmen li din l-idea 
għandha tiġi diskussa fil-qafas tal-
Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa, u 
jtenni wkoll it-talba tiegħu li jitwaqqaf 
Kunsill tal-Ministri tad-Difiża; 

imħassar

Or. en
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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 li l-kompożizzjoni u l-
funzjonament attwali tal-Kunsill tas-
Sigurtà, b'mod partikolari l-membri 
permanenti tiegħu, huma l-aħjar 
garanzija ta' stabbiltà u bilanċ fi ħdan din 
l-organizzazzjoni internazzjonali; jopponi 
l-allokazzjoni ta' sede tal-Kunsill tas-
Sigurtà għall-Unjoni Ewropea;

Or. en
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32. Huwa tal-fehma li l-UE jeħtieġ li 
tiddefinixxi b'mod urġenti strateġija 
ġeopolitika u globali aħjar għar-
relazzjonijiet tagħha fit-terminu qasir, 
medju u twil mat-Turkija, b'mod 
partikolari fid-dawl tar-rigress demokratiku 
kontinwu u l-assertività dejjem akbar tal-
politika estera tat-Turkija, li qed 
jikkontribwixxu għaż-żieda fit-tensjonijiet 
u li għandhom impatt destabbilizzanti li 
jhedded il-paċi u l-istabbiltà reġjonali fil-
Lvant tal-Mediterran, fil-Lvant Nofsani u 
fil-Kawkasu tan-Nofsinhar, u r-rwol tagħha 
fil-kunflitti fis-Sirja, fl-Iraq, fil-Libja u fin-
Nagorno-Karabakh;

32. Huwa tal-fehma li l-UE jeħtieġ li 
ttemm b'mod urġenti u permanenti n-
negozjati ta' adeżjoni kollha mat-Turkija, 
u għandha, mingħajr dewmien, twaqqaf 
kull finanzjament lit-Turkija peress li 
mhuwiex pajjiż Ewropew u ripetutament 
dgħajjef il-prinċipji u l-valuri Ewropej, 
b'mod partikolari fid-dawl tar-rigress 
demokratiku kontinwu u l-assertività 
dejjem akbar tal-politika estera tat-Turkija, 
li qed jikkontribwixxu għaż-żieda fit-
tensjonijiet u li għandhom impatt 
destabbilizzanti li jhedded il-paċi u l-
istabbiltà reġjonali fil-Lvant tal-
Mediterran, fil-Lvant Nofsani u fil-
Kawkasu tan-Nofsinhar, u r-rwol tagħha 
fil-kunflitti fis-Sirja, fl-Iraq, fil-Libja u 
f'Nagorno-Karabakh;

Or. en
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64. Jenfasizza l-ħtieġa li tiġi 
żviluppata dimensjoni koerenti tal-PESK 
relatata mal-politika dwar il-klima, peress 
li r-rwol tat-tibdil fil-klima ta' 
destabilizzatur ekonomiku, soċjali u 
politiku u multiplikatur tar-riskju qiegħed 
dejjem jiżdied;

imħassar

Or. en


