
PR\1206049MT.docx PE652.499v01-00

MT Magħquda fid-diversità MT

Parlament Ewropew
2019-2024

Kumitat għall-Affarijiet Barranin

2020/2080(INI)

5.6.2020

ABBOZZ TA' RAPPORT
dwar rakkomandazzjoni tal-Parlament Ewropew lill-Kunsill u lill-Viċi 
President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet 
Barranin u l-Politika ta' Sigurtà rigward l-implimentazzjoni u l-governanza tal-
Kooperazzjoni Strutturata Permanenti (PESCO)
(2020/2080(INI))

Kumitat għall-Affarijiet Barranin

Rapporteur:  Radosław Sikorski



PE◄##►v◄##► 2/9 ◄##►

MT

PR_INI_RecommCFSP

WERREJ

Paġna

ABBOZZ TA' RAKKOMANDAZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW..........................3



◄##► 3/9 PE◄##►v◄##►

MT

ABBOZZ TA' RAKKOMANDAZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

lill-Kunsill u lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-
Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà rigward l-implimentazzjoni u l-governanza 
tal-Kooperazzjoni Strutturata Permanenti (PESCO)
(2020/2080(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra t-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE) u b'mod partikolari l-
Artikolu 36, l-Artikolu 42(6), l-Artikolu 46 u l-Protokoll tiegħu (Nru 10) dwar 
kooperazzjoni strutturata permanenti,

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2017/2315 tal-11 ta' Diċembru 2017 li 
tistabbilixxi kooperazzjoni strutturata permanenti (PESCO) u li tiddetermina l-lista ta' 
Stati Membri Parteċipanti1,

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2018/340 tas-6 ta' Marzu 2018 li 
tistabbilixxi l-lista ta' proġetti li għandhom jiġu żviluppati taħt il-PESCO2,

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2018/909 tal-25 ta' Ġunju 2018 li 
tistabbilixxi sett komuni ta' regoli ta' governanza għall-proġetti PESCO3,

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2018/1797 tad-19 ta' Novembru 2018 
li temenda u taġġorna d-Deċiżjoni (PESK) 2018/340 li tistabbilixxi l-lista tal-proġetti li 
għandhom jiġu żviluppati taħt il-PESCO4,

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2019/1909 tat-12 ta' Novembru 2019 
li temenda u taġġorna d-Deċiżjoni (PESK) 2018/340 li tistabbilixxi l-lista tal-proġetti li 
għandhom jiġu żviluppati taħt il-PESCO5,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tat-13 ta' Novembru 2017 dwar is-sigurtà 
u d-difiża fil-kuntest tal-Istrateġija Globali tal-UE – Konklużjonijiet tal-Kunsill,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tad-19 ta' Novembru 2018 dwar is-
Sigurtà u d-Difiża fil-kuntest tal-Istrateġija Globali tal-UE – Konklużjonijiet tal-Kunsill,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill tas-17 ta' Ġunju 2019 dwar is-Sigurtà u 
d-Difiża fil-kuntest tal-Istrateġija Globali tal-UE – Konklużjonijiet tal-Kunsill,

– wara li kkunsidra r-Rakkomandazzjoni tal-Kunsill tal-15 ta' Ottubru 2018 dwar is-
sekwenzjar tat-twettiq tal-impenji aktar vinkolanti meħuda fil-qafas ta' kooperazzjoni 

1 ĠU L 331, 14.12.2017, p. 57.
2 ĠU L 65, 8.3.2018, p. 24.
3 ĠU L 161, 26.6.2018, p. 37.
4 ĠU L 294, 21.11.2018, p. 18.
5 ĠU L 293, 14.11.2019, p. 113.
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strutturata permanenti (PESCO) u li tispeċifika objettivi aktar preċiżi (2018/C374/01)6,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-16 ta' Marzu 2017 dwar l-implikazzjonijiet 
kostituzzjonali, legali u istituzzjonali ta' politika ta' sigurtà u ta' difiża komuni: 
possibilitajiet offruti mit-Trattat ta' Lisbona7,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 118 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

– wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Affarijiet Barranin (A9-0000/2020),

A. billi, skont l-Artikolu 42(2) tat-TUE, il-politika ta' sigurtà u ta' difiża komuni (PSDK) 
tinkludi t-tfassil progressiv ta' politika ta' difiża komuni tal-UE, li tista' twassal għall-
istabbiliment ta' difiża komuni;

B. billi, skont l-Artikolu 1(a) tal-Protokoll (Nru 10) dwar il-kooperazzjoni strutturata 
permanenti stabbilita mill-Artikolu 42 tat-TUE, wieħed mill-objettivi tal-PESCO huwa 
li l-Istati Membri jiżviluppaw il-kapaċitajiet ta' difiża tagħhom b'mod aktar intensiv billi 
javvanzaw il-kontribut u l-parteċipazzjoni nazzjonali tagħhom, fejn xieraq, fil-forzi 
multinazzjonali, fil-programmi ewlenin ta' tagħmir Ewropew u fl-attività tal-Aġenzija 
Ewropea għad-Difiża;

C. billi l-Artikolu 1(b) tal-Protokoll 10 jiddikjara li Stat Membr għandu “jkollu l-kapaċità 
li jforni sa mhux aktar tard mill-2010, fuq livell nazzjonali jew bħala parti minn gruppi 
ta' forza multinazzjonali, unitajiet tal-ġlied immirati għall-missjonijiet pjanati, strutturati 
fuq il-livell tattiku bħala grupp ta' battalja, b'elementi ta' appoġġ bħat-trasport u l-
loġistika, kapaċi li jwettqu l-kompiti previsti fl-Artikolu 43 tat-Trattat dwar l-Unjoni 
Ewropea f'perijodu ta' minn 5 sa 30 jum, b'mod partikolari b'risposta għal talbiet mill-
Organizzazzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti, u li jkunu jistgħu jiġu sostnuti għal perijodu 
inizjali ta' 30 jum li jkun jista' jiġi mtawwal għal tal-inqas għal 120 jum."; billi jeħtieġ li 
l-Artikolu 1(b) jiġi rivedut biex jirrispondi għall-ambjent ġeopolitiku diffiċli; billi l-
Istati Membri għadhom 'il bogħod milli jilħqu dan l-għan;

D. billi l-livell ta' ambizzjoni fuq tliet elementi fi ħdan l-Istrateġija Globali tal-UE fil-
qasam tas-sigurtà u d-difiża jkopri s-sigurtà tal-fruntieri esterni, il-ġlieda kontra t-
theddid ibridu u l-ġlieda kontra t-terroriżmu; billi ebda Stat Membru ma jista' jipproteġi 
lilu nnifsu waħdu billi t-theddid għas-sigurtà u d-difiża tal-UE, u li huma mmirati lejn 
iċ-ċittadini u t-territorju tagħha, huma theddida konġunta u ma jistgħux jiġu indirizzati 
minn Stat Membru wieħed waħdu; billi sistema effikaċi tal-UE biex tiġi indirizzata l-
kondiviżjoni tal-piżijiet tkun vantaġġuża għal-livell ġenerali tas-sigurtà u d-difiża tal-
UE;

E. billi l-atturi ewlenin tal-PESCO huma l-Istati Membri parteċipanti (pMS) – li jipprovdu 
l-kapaċitajiet għall-implimentazzjoni tal-PSDK (Artikolu 42(1) u Artikolu 42(3) tat-
TUE) u li jimmobilizzawhom f'missjonijiet barra mill-pajjiż fejn il-Kunsill jagħtihom il-
kompitu jagħmlu dan (Artikolu 42(1), (4) u (5), Artikolu 43 u Artikolu 44 tat-TUE) – li 
jiżviluppaw il-kapaċitajiet ta' difiża tagħhom fil-qafas tal-Aġenzija Ewropea għad-

6 ĠU C 374, 16.10.2018, p. 1.
7 ĠU C 263, 25.7.2018, p. 125.
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Difiża (Artikolu 42(3) u Artikolu 45 tat-TUE);

F. billi l-viżjoni fit-tul tal-PESCO hija li jinkiseb pakkett koerenti tal-forza sħiħa 
disponibbli għall-Istati Membri; billi l-PESCO għandha ssaħħaħ il-kapaċità tal-UE li 
taġixxi bħala fornitur tas-sigurtà internazzjonali biex tipproteġi liċ-ċittadini tal-UE u 
timmassimizza l-effikaċja tal-infiq fid-difiża; billi l-kost tan-non-Ewropa fis-sigurtà u d-
difiża huwa stmat għal aktar minn EUR 100 biljun fis-sena;

G. billi l-pandemija tal-COVID-19 uriet il-konsegwenzi tal-fatt li l-UE m'għandhiex 
biżżejjed kompetenza fir-rigward tal-kura tas-saħħa; billi, bl-istess analoġija, ikun 
jagħmel sens li tiġi stabbilita strateġija tal-UE għal difiża komuni biex ikun possibbli 
rispons għal attakk fil-fruntieri u t-territorji tal-UE; billi l-PESCO tikkostitwixxi pass 
importanti għall-kisba tal-objettiv ta' difiża komuni;

H. billi, skont id-Deċiżjoni tal-Kunsill 2017/2315, l-istabbiliment ta' kapaċitajiet ta' difiża, 
imsaħħa mill-PESCO, tal-Istati Membri jkunu ta' benefiċċju wkoll għan-NATO u fl-
istess waqt jissaħħaħ il-pilastru Ewropew fi ħdan l-alleanza filwaqt li jiġu ssodisfati s-
sejħiet ripetuti għall-kondiviżjoni tal-piżijiet transatlantiċi aktar b'saħħitha;

I. billi l-PESCO toħloq qafas vinkolanti bejn il-pMS, li jimpenjaw ruħhom li b'mod 
konġunt jinvestu, jippjanaw, jiżviluppaw u joperaw kapaċitajiet ta' difiża fi ħdan il-qafas 
tal-Unjoni b'mod permanenti u strutturat billi jikkommettu għal 20 impenn vinkolanti 
f'ħames oqsma stabbiliti mit-TUE; billi dawn l-impenji għandhom jikkostitwixxu bidla 
minn sempliċi kooperazzjoni fil-qasam tad-difiża għal integrazzjoni tal-forzi tad-difiża 
tal-Istati Membri; billi minkejja dawn l-impenji vinkolanti, ma jeżisti ebda mekkaniżmu 
ta' konformità effikaċi għall-PESCO;

J. billi l-pMS ma jagħtux biżżejjed attenzjoni lill-20 impenn vinkolanti li kkommettew 
għalihom u ma nkisibx biżżejjed progress fir-rigward tal-inkorporazzjoni tal-PESCO 
b'mod sinifikanti fil-proċessi tal-ippjanar tad-difiża nazzjonali;

K. billi l-PESCO kienet oriġinarjament maħsuba bħala avant-garde magħmula minn Stati 
Membri lesti u kapaċi jaġġornaw il-kooperazzjoni tagħhom fid-difiża għal livell ġdid ta' 
ambizzjoni; billi l-fatt li hemm 25 pMS ifisser li l-PESCO qiegħda f'riskju li tiġi limitata 
minn approċċ ta' "l-inqas denominatur komuni;

L. billi l-ħidma fuq l-ewwel tliet sensiliet ta' proġetti tal-PESCO wasslet biex il-pMS 
jipproponu 47 proġett; billi l-lista attwali ta' proġetti hija nieqsa minn koerenza, 
ambizzjoni strateġika u ma tindirizzax b'mod adegwat in-nuqqasijiet ta' prijorità kif 
identifikati mill-pMS; billi wieħed minn dawn il-proġetti twaqqaf biex tiġi evitata 
duplikazzjoni bla bżonn; billi proġetti oħra m'għamlux biżżejjed progress jew huma 
f'riskju li jitwaqqfu, u madwar 30 proġett għadhom fil-fażi ta' ideazzjoni u 
preparazzjoni;

M. billi huma biss il-proġetti l-aktar strateġiċi tal-PESCO, bħall-Grupp Ristrett li Jħaddem 
ir-Rispons għall-Kriżijiet tal-EUFOR (EUFOR CROC), li għandhom il-potenzjal 
jikkontribwixxu b'mod deċiżiv għall-ħolqien ta' pakkett koerenti tal-forza sħiħa;

N. billi proġetti ewlenin tad-difiża Ewropea, bħas-Sistema Futura tal-Ġlied bl-Ajru (FCAS) 
u s-Sistema Ewlenija tal-Ġlied fuq l-Art (MGCs), bħalissa għadhom barra l-ambitu tal-
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PESCO; billi l-integrazzjoni tagħhom fil-mandat tal-PESCO tipprovdi biżżejjed 
konċentrazzjoni strateġika;

O. billi huwa kruċjali li jimtlew il-lakuni fil-kapaċitajiet identifikati fil-Pjan ta' Żvilupp tal-
Kapaċitajiet (CDP) u mir-Rieżami Annwali Koordinat dwar id-Difiża (CARD);

P. billi huma biss uħud mill-proġetti attwali tal-PESCO li jindirizzaw b'mod suffiċjenti l-
aktar lakuni evidenti fil-kapaċitajiet jew li diġà jqisu biżżejjed l-Għanijiet ta' Kapaċità 
b'Impatt Għoli (HICG) li jirriżultaw mill-Pjan ta' Żvilupp tal-Kapaċitajiet (CDP) u li 
għandhom jitqiesu bħala prijorità;

Q. billi l-konsistenza bejn il-PESCO, il-CARD, il-pjanijiet ta' implimentazzjoni nazzjonali 
(NIPs) u s-CDP għandha tittejjeb aktar;

R. billi l-Proċess tal-Ippjanar tad-Difiża tan-NATO (NDPP) jixpruna l-proċessi tal-ippjanar 
nazzjonali tad-difiża fil-parti l-kbira tal-każijiet;

S. billi l-interazzjonijiet bejn il-prijoritajiet nazzjonali tal-Istati Membri, il-prijoritajiet tal-
UE u l-prijoritajiet tan-NATO għandhom jiġu sinkronizzati mill-aktar fis possibbli; billi 
l-PESCO tista' tkun għodda effikaċi biex fl-istess waqt jinkisbu il-miri tal-UE u tan-
NATO;

T. billi, flimkien mal-Istrateġija Globali tal-UE, strateġija ta' difiża u ta' sigurtà speċifika, 
bħall-Ktieb Abjad tal-UE dwar is-Sigurtà u d-Difiża li ġie ssuġġeriet f'bosta rapporti tal-
Parlament, tista' tiffaċilita fehim komuni tal-isfidi attwali u futuri u tipprovdi gwida 
importanti għall-PESCO u s-CDP li tirriżulta minn fehim tal-ambizzjonijiet u l-
azzjonijiet strateġiċi li għandhom jittieħdu fit-tul;

U. billi attwalment il-proġetti tal-PESCO huma dipendenti fuq il-kontribuzzjonijiet 
finanzjarji tal-25 Stat Membru parteċipanti; billi huwa mistenni li, bħala riżultat tal-
pandemija tal-COVID-19, il-baġits tad-difiża nazzjonali ser iġarrbu tnaqqis; billi 
paradossalment, diversi proġetti mis-47 proġett attwali tal-PESCO, jekk jiġu ffinanzjati 
kif xieraq, jistgħu jsaħħu l-istat ta' tħejjija tal-Istati Membri jekk ikun hemm kriżi kbira 
oħra tas-saħħa pubblika: mobilità militari – proġett ewlieni tal-PESCO – il-Kmand 
Mediku Ewropew u bosta proġetti oħra f'oqsma relatati mal-loġistika u t-trasport, il-
kura tas-saħħa, l-għajnuna f'każ ta' diżastru u l-ġlieda kontra attivitajiet ċibernetiċi 
malizzjużi; billi t-tnaqqis tal-finanzjament għall-kapaċitajiet strateġiċi, li l-UE u l-Istati 
Membri tagħha bħalissa m'għandhomx, idgħajjef ukoll il-kapaċità tagħhom li jaġixxu 
b'mod konġunt kontra pandemiji futuri;

V. billi l-prospettiva ta' kofinanzjament ta' ċerti proġetti tal-PESCO permezz tal-Fond 
Ewropew għad-Difiża futur (FEŻ) wassal biex il-pMS immultiplikaw il-proposti 
tagħhom u, minkejja l-fatt li dan inkoraġġixxa skambji u kooperazzjoni, mhux il-
proposti kollha neċessarjament ifittxu l-aħjar interess strateġiku tal-UE;

W. billi l-parteċipazzjoni ta' pajjiżi terzi fi proġetti individwali tal-PESCO tista' tkun fl-
interess strateġiku tal-Unjoni Ewropea, b'mod partikolari fil-każ tar-Renju Unit;

X. billi, fir-rigward tar-rwol attwali tal-Kumitat Politiku u ta' Sigurtà (KPS) fil-kuntest tal-
PESCO u l-iżvilupp tal-kapaċitajiet, il-Parlament diġà talab li l-mandat tal-KPS 
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imsemmi fl-Artikolu 38 tat-TUE jeħtieġ li jiġi interpretat b'mod strett;

Y. billi l-governanza tal-PESCO titmexxa minn pMS u għaldaqstant eventwalment twassal 
għal koordinazzjoni u konsistenza ġenerali insuffiċjenti tal-proġetti; billi dan għandu 
jkun il-bażi għal raġunijiet għall-estensjoni tal-mandat tas-segretarjat tal-PESCO;

Z. billi l-approfondiment tal-kooperazzjoni fil-qasam tad-difiża fost l-Istati Membri fil-
livell tal-UE għandu jimxi id f'id mat-tisħiħ tas-setgħa ta' skrutinju tal-Parlament;

AA. billi jenħtieġ li l-Parlament, b'mod konġunt mal-Kunsill, jeżerċita funzjonijiet 
leġiżlattivi u baġitarji, kif ukoll funzjonijiet ta' kontroll u konsultazzjoni politika kif 
stipulat fit-Trattati;

AB. billi l-Parlament jiddispjaċih dwar il-fatt li l-Viċi President tal-
Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' 
Sigurtà ma bagħatx ir-rapport annwali tiegħu dwar l-implimentazzjoni tal-PESCO;

1. Jirrakkomanda li l-Kunsill u l-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli 
tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà:

(a) jikkonsultaw mal-Parlament dwar ir-rieżami tal-PESCO u jiżguraw li l-fehmiet 
tal-Parlament jiġu kkunsidrati kif xieraq, skont l-Artikolu 36 tat-TUE;

(b) jiddefinixxu l-viżjoni strateġika tal-Unjoni billi, fost oħrajn, jimplimentaw il-livell 
ta' ambizzjoni definit mill-Istrateġija Globali tal-UE tal-2016 fil-ħidma attwali tal-
Kumpass Strateġiku u jsaħħu d-dimensjoni operattiva tal-PESCO;

(c) iħejju, abbażi tar-riżultati tad-diskussjoni dwar il-Kumpass Strateġiku, Ktieb l-
Abjad tal-UE dwar is-Sigurtà u d-Difiża li jkun komplut;

(d) jinkoraġġixxu lill-pMS biex l-enfasi tagħhom fuq id-difiża ma tibqax waħda 
strettament nazzjonali iżda ssir waħda Ewropea u jagħmlu sforzi strutturati biex 
jiżdied l-użu ta' approċċ kollaborattiv Ewropew bħala prijorità, hekk kif ebda Stat 
Membru individwali waħdu m'għandu l-potenzjal li jindirizza n-nuqqasijiet ta' 
kapaċità identifikati;

(e) iżommu l-ambizzjoni baġitarja tal-UE għat-tisħiħ tal-kapaċitajiet ta' difiża, b'mod 
partikolari permezz ta' finanzjament suffiċjenti tal-FEŻ fil-QFP li jmiss; 

(f) jiżguraw li l-PESCO tintuża b'mod effikaċi bħala strument biex, bħala għan 
komuni, tintlaħaq l-integrazzjoni tad-difiża tal-UE skont l-ambizzjoni għal 
Awtonomija Strateġika tal-UE akbar;

(g) jiżguraw li l-finanzjament tal-proġetti tal-PESCO mill-FEŻ ikun iffokat fuq għadd 
limitat ta' proġetti strateġiċi ewlenin, skont il-HCIG tas-CDP, biex jiġi 
mmassimizzat l-impatt tiegħu;

(h) jiżguraw li l-PESCO tiġi ttrattata bħala sui generis tal-istituzzjonijiet tal-Unjoni, 
bħall-każ tas-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (SEAE), liema każ ikun 
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jirrikjedi emenda tar-Regolament Finanzjarju8 biex dan jinkludi l-PESCO, 
b'taqsima speċifika fil-baġit tal-Unjoni; jirrikonoxxi li l-Parlament, b'mod konġunt 
mal-Kunsill, jeżerċita funzjonijiet leġiżlattivi u baġitarji, kif ukoll funzjonijiet ta' 
kontroll u konsultazzjoni politika kif stipulat fit-Trattati;

(i) jinkorporaw direttament fiċ-ċiklu tal-proġett tal-PESCO, ir-rabta bejn il-PESCO u 
l-EDIDP/FEŻ; jeżiġu d-dokumentazzjoni ta' kull proġett, qabel l-għażla tan-naħa 
baġitarja;

(j) jiffokaw l-isforzi tal-PESCO fuq proġetti b'dimensjoni strateġika u integrattiva, 
bħall-EUFOR CROC, u jgħaqqduhom ma' proġetti oħra tal-PESCO biex jinħolqu 
sinerġiji u effetti ta' skala addizzjonali;

(k) jiżguraw li pjattaformi ewlenin futuri tal-art, tal-baħar, tal-ajru u oħrajn għall-forzi 
armati tal-Istati Membri jaqgħu taħt il-PESCO jew tal-inqas ikunu relatati mill-
qrib magħha;

(l) jikkunsidraw, bħala parti mir-riforma tas-sistema ta' Grupp Tattiku tal-UE, li din 
taqa' taħt il-PESCO biex tiżdied il-kapaċità operattiva, il-modularità u l-aġilità 
tagħha;

(m) jiġbru proġetti tal-PESCO f'raggruppamenti skont il-kapaċità u jagħmlu 
distinzjoni bejn proġetti li huma strateġikament rilevanti u proġetti oħrajn;

(n) jippromwovu l-konformità mal-20 impenn tal-PESCO billi jistabbilixxu 
definizzjoni aktar ċara tal-punti ta' riferiment tal-konformità u billi jiżguraw li l-
proposti għal proġetti futuri jindirizzaw prijorità speċifika tas-CDP; jiżguraw li 
kwalunkwe rieżami tal-progress ta' proġett għandu jkun ibbażat fuq kriterji ċari u 
trasparenti; jiżguraw li tali kriterji jservu bħala punt ta' riferiment għall-Istati 
Membri kollha li jipparteċipaw fi proġetti tal-PESCO;

(o) jużaw is-sinerġiji bejn iċ-ċiklu ta' proġett tal-PESCO u proċessi oħra tal-kapaċità 
ta' difiża, bħall-CARD, l-HLG u l-FEŻ, biex ikunu jistgħu jiġu ppreżentati 
proġetti aktar maturi u dokumentati b'mod adegwat; jippermettu li proġetti jiġu 
ppreżentati barra ċ-ċiklu biex tkun tista' ssir implimentazzjoni sinkronizzata ta' 
diversi inizjattivi Ewropej, inkluż il-FEŻ;

(p) jikkunsidraw li jagħtu natura aktar vinkolanti lis-CDP;

(q) jiddefinixxu kumitat ta' tmexxija effikaċi u b'saħħtu tal-proġetti, jirriaffermaw ir-
rwol ċentrali tas-segretarjat tal-PESCO bħala l-punt uniku ta' kuntatt għall-
proġetti kollha u jistiednu lis-segretarjat jagħmel punti regolari tas-sitwazzjoni 
dwar il-progress tal-proġetti għall-benefiċċju tal-partijiet ikkonċernati kollha, 
inkluż il-Parlament, permezz ta' informazzjoni miġbura mill-Istat(i) 
Membru/Membri inkarigat(i) mill-koordinazzjoni tal-proġett;

(r) jiċċaraw ir-rwol tal-Kumitat Politiku u ta' Sigurtà fil-proċess tal-PESCO, li 
mhuwiex previst fit-TUE, u jiżguraw, f'dan il-kuntest, ir-rwol ċentrali li għandu l-
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Kumitat Militari tal-Unjoni Ewropea (EUMC) fl-għoti ta' pariri militari ad hoc 
lill-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-
Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà;

(s) jinvolvu lill-EUMC fil-ħidma tad-definizzjoni sħiħa tal-pakkett tal-forza sħiħa;

(t) jistabbilixxu Kunsill tal-UE dwar id-Difiża bbażat fuq il-Bord ta' Tmexxija 
Ministerjali eżistenti tal-EDA u l-format tal-PESCO ta' Ministri tal-UE għad-
Difiża, biex tiġi ggarantita l-prijoritizzazzjoni tar-riżorsi u l-kooperazzjoni u l-
integrazzjoni effikaċi fost l-Istati Membri;

(u) jiċċaraw jew jiddefinixxu r-rabta bejn il-governanza tal-PESCO u dik tal-FEŻ u 
jinvolvu lill-Parlament fil-proċess ta' kontroll ex post fir-rigward tal-finanzjament 
ta' proġetti tal-PESCO mill-FEŻ;

(v) jikkunsidraw, kif mitlub minn uħud mill-pMS, li jinbidel iċ-ċiklu ta' 
preżentazzjoni ta' proġetti tal-PESCO biex potenzjalment jinkisbu aktar enfasi, 
maturità u struttura f'proġetti bħal dawn;

(w) jiċċaraw ir-regoli ta' governanza tal-parteċipazzjoni ta' partijiet terzi fil-PESCO, 
filwaqt li titqies l-importanza tal-awtonomija tat-teħid ta' deċiżjonijiet tal-UE u r-
reċiproċità sħiħa, b'approċċ skont il-każ ikun l-aktar ta' benefiċċju għall-UE;

2. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-rakkomandazzjoni lill-
Kunsill u lill‑Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-
Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.


