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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-implimentazzjoni tal-Politika Estera u ta' Sigurtà Komuni – rapport 
annwali 2019
(2020/2206(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra r-rapport annwali tal-Kunsill lill-Parlament Ewropew dwar il-politika 
estera u ta' sigurtà komuni,

– wara li kkunsidra t-Titolu V tat-Trattat dwar l-Unjoni Ewropea (TUE),

– wara li kkunsidra l-Karta tan-Nazzjonijiet Uniti u l-Att Finali ta' Helsinki tal-1975 tal-
Organizzazzjoni għas-Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa (OSKE),

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjoni tal-Viċi President tal-Kummissjoni / Rappreżentant 
Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà (VP/RGħ) dwar ir-
responsabbiltà politika1,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tal-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti bit-titlu 
"Nittrasformaw id-dinja tagħna: l-Aġenda 2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli", tal-
25 ta' Settembru 2015,

– wara li kkunsidra l-Istrateġija Globali għall-Politika Estera u ta' Sigurtà tal-Unjoni 
Ewropea tat-28 ta' Ġunju 2016,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni konġunta mill-Kummissjoni u r-Rappreżentant 
Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà tat-8 ta' April 2020 
dwar ir-rispons globali tal-UE għall-COVID-19 (JOIN(2020)0011),

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni konġunta mill-Kummissjoni u mir-Rappreżentant 
Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà tal-10 ta' Ġunju 2020 
intitolata "Nindirizzaw id-diżinformazzjoni dwar il-COVID-19 – X'inhuma l-fatti" 
(JOIN(2020)0008),

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-17 ta' April 2020 dwar azzjoni koordinata tal-
UE biex tikkumbatti l-pandemija tal-COVID-19 u l-konsegwenzi tagħha2,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar is-Sigurtà u d-Difiża tas-
17 ta' Ġunju 2020,

– wara li kkunsidra l-komunikazzjoni tal-Kummissjoni tad-9 ta' Settembru 2020 intitolata 
"Rapport ta' Prospettiva Strateġika 2020 – inħejju t-triq lejn Ewropa aktar reżiljenti",

1 ĠU C 210, 3.8.2010, p. 1.
2 Testi adottati, P9_TA(2020)0054.
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– wara li kkunsidra l-Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

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

A. billi l-Parlament għandu d-dmir u r-responsabbiltà li jeżerċita s-sorveljanza demokratika 
tiegħu fuq il-politika estera u ta' sigurtà komuni (PESK) u tal-politika ta' sigurtà u ta' 
difiża komuni (PSDK) u għandu jingħata l-mezzi neċessarji u effettivi biex jissodisfa 
dan ir-rwol;

B. billi fil-kuntest tal-pandemija tal-COVID-19, id-demokrazija, id-drittijiet tal-bniedem u 
l-libertajiet fundamentali marru għall-agħar f'ħafna partijiet tad-dinja, filwaqt li żdiedu 
l-kampanji ta' diżinformazzjoni u l-attakki ċibernetiċi, u x-xejriet ta' iżolament u r-
rivalità – aktar milli l-kooperazzjoni multilaterali;

C. billi sfidi bħall-qawmien mill-ġdid tal-populiżmu u tal-awtoritarjaniżmu, l-attakki 
kontra d-demokrazija liberali u l-multilateraliżmu, flimkien mal-kompetizzjoni bejn is-
setgħat il-kbar, li nbidlu f'rivalità, speċjalment bejn l-Istati Uniti u ċ-Ċina, joħolqu 
theddida reali għall-interessi u l-influwenza tal-UE;

D. billi l-pandemija tal-COVID-19 tista' twassal għal deterjorament tal-ambjent tas-sigurtà 
internazzjonali; billi ħafna mit-theddid li kien qed jitfaċċa fis-snin preċedenti, inkluż it-
theddid ċibernetiku u l-pandemiji, issa sar realtà;

Il-pożizzjonament tal-UE bħala "sieħeb tal-għażla" f'ordni ġeopolitiku li qed jinbidel

1. Jenfasizza li l-pandemija tal-COVID-19 hija twissija għall-bżonn ta' politika estera u ta' 
sigurtà tal-UE aktar b'saħħitha, aktar magħquda u assertiva biex l-Unjoni tkun kapaċi 
tassumi rwol prominenti ta' tmexxija fix-xena internazzjonali u tippromwovi l-valuri u l-
interessi tagħha b'mod aktar deċiżiv madwar id-dinja;

2. Jiddefendi r-rwol tal-UE bħala sieħeb affidabbli madwar id-dinja, "sieħeb tal-għażla" 
preferut għal partijiet terzi, sensar bi prinċipju, iżda mhux dogmatiku, onest, attur u 
medjatur għar-riżoluzzjoni tal-kunflitti, bħala promotur ewlieni u kontributur ewlieni 
għall-qafas multilaterali, iżda lest li jaġixxi b'mod awtonomu meta jkun meħtieġ biex 
jiddefendi l-interessi tal-UE u l-paċi u l-istabbiltà internazzjonali, abbażi tal-prinċipji u 
l-valuri tal-Karta tan-NU; huwa tal-fehma li huma meħtieġa modi kreattivi biex tiżdied 
l-influwenza tal-UE globalment u biex jiġi promoss il-mudell ta' potenza pożittiva 
tagħha madwar id-dinja;

3. Jisħaq li l-instabbiltà dejjem tikber tad-dinja u ż-żieda fl-isfidi globali bla preċedent, 
speċjalment it-tibdil fil-klima, ir-riskji relatati mas-saħħa u l-attakki ċibernetiċi, 
għandhom iwasslu lill-UE biex tistabbilixxi alleanzi aktar strateġiċi ma' demokraziji tal-
istess fehma u tibni koalizzjonijiet ad hoc ma' sħab oħra fejn meħtieġ;

4. F'dan ir-rigward, jinsisti fuq l-importanza li tissaħħaħ is-sħubija tal-UE man-NU u man-
NATO, kif ukoll li tiġi approfondita l-kooperazzjoni ma' organizzazzjonijiet bħall-
Kunsill tal-Ewropa, l-OSKE, l-Assoċjazzjoni tan-Nazzjonijiet tax-Xlokk tal-Asja 
(ASEAN), l-Unjoni Afrikana u l-Mercosur;

5. Jesprimi tħassib dwar l-iskala bla preċedent ta' kampanji ta' diżinformazzjoni 
sponsorjati mill-istat, il-manipulazzjoni u l-użu tal-armi tal-informazzjoni, inkluż minn 
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atturi statali b'intenzjonijiet malizzjużi; jilqa' r-rispons rapidu 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;

6. Jinsisti li l-politika estera u ta' sigurtà tal-UE għandha tkun iggwidata mill-promozzjoni 
tad-demokrazija, il-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u l-promozzjoni tal-libertajiet 
fundamentali, inkluża l-libertà tar-reliġjon jew tat-twemmin, u d-drittijiet tal-Insara; 
jilqa' f'dan ir-rigward id-deċiżjoni reċenti tal-Kummissjoni li ġġedded il-mandat tal-
Mibgħut Speċjali għall-promozzjoni tal-libertà tar-reliġjon jew tat-twemmin barra mill-
UE;

Livell ġdid ta' ambizzjoni għall-PESK: approċċi reġjonali strateġiċi bbażati fuq rieda 
politika aktar b'saħħitha

7. Ifakkar li l-ebda Stat Membru tal-UE waħdu ma għandu biżżejjed kapaċità u riżorsi biex 
jindirizza b'mod effettiv l-isfidi internazzjonali ta' bħalissa; iqis li, f'dan il-kuntest, l-UE 
teħtieġ l-ewwel u qabel kollox rieda politika aktar b'saħħitha u ġenwina min-naħa tal-
Istati Membri tal-UE biex flimkien jagħtu spinta lill-għanijiet tal-politika barranija tal-
UE u biex jiġġieldu kontra t-tentattivi ta' pajjiżi terzi biex jaqsmu lill-UE;

8. Itenni l-appell tiegħu għal reviżjoni tal-Istrateġija Globali tal-UE sabiex jinstiltu t-
tagħlimiet mid-dinamika ġeopolitika l-ġdida, it-theddid attwali u l-isfidi futuri 
mistennija, u biex jiġu vvalutati mill-ġdid l-għanijiet u l-mezzi tal-PESK; jenfasizza l-
importanza li l-UE ssaħħaħ l-awtonomija strateġika tagħha biex tiddefendi l-interessi u 
l-valuri tagħha fid-dinja ta' wara l-pandemija, billi tmur lil hinn mill-kwistjonijiet 
ekonomiċi u kummerċjali biex tinkludi wkoll is-sigurtà u d-difiża;

9. Huwa tal-fehma li għad hemm potenzjal kbir mhux sfruttat fil-kombinazzjoni u l-
integrazzjoni tal-fergħat kollha tal-azzjoni esterna tal-UE għas-setgħa formali kif ukoll 
informali biex jintlaħqu l-għanijiet tal-PESK; ifakkar, f'dan ir-rigward, li d-diplomazija 
tal-Parlament Ewropew tikkostitwixxi pilastru importanti tal-politika barranija tal-UE, 
bl-istrumenti u l-mezzi distinti u komplementari tagħha stess; jemmen li l-Parlament 
Ewropew għandu għalhekk jiġi rikonoxxut bħala parti integrali mill-approċċ "Tim 
Ewropa" promoss mill-Kummissjoni u mis-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna 
(SEAE);

10. Jenfasizza li d-dispożizzjonijiet tat-Trattat tal-UE dwar il-konsultazzjoni u l-għoti ta' 
informazzjoni lill-Parlament fil-qasam tal-PESK għandhom jissarrfu f'regoli ċari dwar 
il-kondiviżjoni tad-dokumenti rilevanti, inklużi abbozzi ta' strateġiji; iqis li d-
"dikjarazzjoni dwar ir-responsabbiltà politika" tal-2010 m'għadhiex bażi xierqa għar-
relazzjonijiet bejn il-Parlament u l-VP/RGħ u għandha tiġi sostitwita bi ftehim 
interistituzzjonali; barra minn hekk ifakkar li talab rieżami tad-deċiżjoni tal-Kunsill li 
tistabbilixxi s-SEAE;

11. Jiddispjaċih għan-nuqqas ta' progress fit-titjib tal-proċess tat-teħid ta' deċiżjonijiet dwar 
kwistjonijiet tal-PESK, li għandu impatt fuq l-effiċjenza, il-ħeffa tal-azzjoni u l-
kredibbiltà tal-azzjoni tal-UE fix-xena internazzjonali; jistieden lill-Istati Membri biex, 
għall-inqas f'oqsma magħżula tal-PESK, jaqblu li jimxu minn unanimità għal votazzjoni 
b'maġġoranza kwalifikata;
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12. Jinsisti li jiġi adottat u implimentat b'mod rapidu mekkaniżmu ta' sanzjonijiet tal-UE 
immirat għall-ksur tad-drittijiet tal-bniedem (l-Att Magnitsky tal-UE);

13. Jappoġġja l-idea ta' Kunsill Ewropew tas-Sigurtà biex itejjeb il-koerenza u l-influwenza 
tal-politika estera u ta' sigurtà tal-UE;

14. Jirrikonoxxi li l-istabbiltà, is-sigurtà u l-prosperità tal-Balkani tal-Punent u l-pajjiżi tal-
Viċinat tal-Lvant u tan-Nofsinhar jaffettwaw direttament l-istabbiltà tal-Unjoni stess; 
jappella għal rwol aktar attiv, unifikat u effettiv għall-UE fir-riżoluzzjoni paċifika tat-
tensjonijiet u l-kunflitti li għaddejjin bħalissa, b'mod partikolari fil-Belarussja, l-
Ukrajna, il-Libanu, is-Sirja u l-Libja, u fil-prevenzjoni ta' kwalunkwe kunflitt futur fil-
viċinat;

15. Huwa tal-fehma li jeħtieġ li l-UE tiddefinixxi b'mod urġenti strateġija ġenerali għar-
relazzjonijiet tagħha fuq terminu medju u twil mat-Turkija, b'mod partikolari fid-dawl 
tal-eskalazzjoni li għaddejja fil-Lvant tal-Mediterran;

16. Jissottolinja li huwa fl-interess reċiproku tal-UE u tar-Renju Unit, amplifikat mill-
prossimità ġeografika tagħhom, li jintlaħaq qbil dwar reazzjonijiet komuni biex jiġu 
indirizzati l-isfidi tal-politika barranija, tas-sigurtà u tad-difiża;

17. Jappella għal sħubija transatlantika aktar b'saħħitha fl-indirizzar tal-isfidi u l-kriżijiet 
barranin u ta' sigurtà attwali, b'mod partikolari l-emerġenza tas-saħħa ta' bħalissa u l-
isfidi ekonomiċi u politiċi li ġġib magħha;

18. Jappella għaż-żamma ta' pożizzjoni magħquda b'saħħitha lejn il-Federazzjoni Russa, 
inkluż dwar ir-reġim tas-sanzjonijiet, speċjalment fid-dawl tal-iżviluppi li għaddejjin 
b'rabta mal-attentat ta' qtil ta' Alexei Navalny;

19. Jilqa' l-isforzi attwali biex titfassal mill-ġdid u tittejjeb b'mod sinifikanti l-istrateġija 
UE-Afrika, inkluż f'termini ta' sigurtà u kooperazzjoni; jitlob li jkun hemm approċċ 
komuni tal-UE biex jissaħħu l-viżibbiltà u l-impenn tal-UE fl-Afrika;

20. Jissottolinja l-importanza li l-UE ssegwi approċċ unifikat, realistiku u effettiv lejn iċ-
Ċina, fejn għandha tfittex b'mod proattiv u assertiv relazzjonijiet ekonomiċi aktar 
ibbilanċjati u reċiproċi, ibbażati fuq il-valuri u l-interessi tagħna;

21. Jissottolinja l-ħtieġa li l-UE tagħti aktar attenzjoni lir-reġjuni strateġiċi li qed jiksbu 
dejjem aktar attenzjoni internazzjonali, bħal, fost l-oħrajn, l-Artiku, kif ukoll ir-reġjun 
tal-Paċifiku u l-Oċeanja, fejn iċ-Ċina qed issegwi politika ta' espansjoni li għaliha l-UE 
jeħtiġilha tiżviluppa rispons koerenti; jilqa' l-isforzi biex tiġi żviluppata Strateġija Indo-
Paċifika Ewropea orjentata lejn il-prinċipji u l-valuri tal-UE;

It-tisħiħ tal-kapaċitajiet u l-mezzi tal-UE fil-PESK

22. Jisħaq fuq l-appoġġ tiegħu għat-tfassil u l-avvanz progressiv ta' politika ta' difiża 
komuni u għall-istabbiliment ta' unjoni tad-difiża kompluta; jilqa' f'dan ir-rigward l-
objettiv tal-adozzjoni ta' Boxxla Strateġika fl-2022;

23. Jisħaq li l-UE jeħtiġilha tassumi rwol ta' tmexxija globali fl-indirizzar tal-konsegwenzi 
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tal-pandemija, rwol li jirrikjedi riżorsi finanzjarji suffiċjenti; jenfasizza l-ħtieġa għal 
qafas finanzjarju pluriennali (QFP) aktar ambizzjuż fil-qasam tal-azzjoni esterna u d-
difiża, inklużi aktar allokazzjonijiet għall-Istrument ta' Viċinat, ta' Kooperazzjoni għall-
Iżvilupp u ta' Kooperazzjoni Internazzjonali (NDICI), għall-Fond Ewropew għad-
Difiża, għall-mobbiltà militari u għall-Faċilità Ewropea għall-Paċi; jenfasizza li l-
Parlament jeħtieġ li jkun involut b'mod sinifikanti fit-tmexxija u l-kontroll strateġiċi tal-
istrumenti finanzjarji esterni l-ġodda;

24. Jappella għat-tisħiħ tal-kapaċitajiet tad-difiża, b'mod partikolari permezz tal-
finanzjament suffiċjenti tal-Kooperazzjoni Strutturata Permanenti (PESCO), il-Fond 
Ewropew għad-Difiża, il-mobbiltà militari u l-programm spazjali Ewropew; jissottolinja 
l-ħtieġa għal aktar koerenza tal-għodod tal-UE fil-kooperazzjoni tad-difiża tal-UE; jitlob 
li jkun hemm aktar appoġġ, persunal u riżorsi baġitarji adegwati għat-Taqsima tal-
Komunikazzjoni Strateġika tas-SEAE;

25. Jiġbed l-attenzjoni għat-theddid fuq terminu medju u fit-tul li fil-ġejjieni jeħtieġ li jiġi 
indirizzat mill-PESK, inklużi r-riskji għas-sigurtà kkawżati mit-tibdil fil-klima, it-
theddid ċibernetiku, it-tellieqa għall-ispazju, u t-teknoloġiji emerġenti;

26. Jilqa' l-analiżi tat-theddid immexxija mill-intelligence li bħalissa qed titwettaq mill-
VP/RGħ bħala punt tat-tluq għall-Boxxla Strateġika futura, u jappella għal dibattitu fil-
Parlament dwar l-eżitu ta' din l-analiżi; jilqa' l-approċċ il-ġdid tal-Kummissjoni biex 
tinkorpora l-previżjoni strateġika fit-tfassil tal-politika tal-UE, inkluż dwar kwistjonijiet 
barranin u ta' sigurtà;

°

° °

27. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-President 
tal-Kunsill Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Viċi President tal-
Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' 
Sigurtà, u lill-Istati Membri.


