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MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar l-implimentazzjoni tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni – rapport 
annwali 2020
(2020/2207(INI))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra t-Trattat ta' Lisbona,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill Ewropew tal-20 ta' Diċembru 2013, tas-
26 ta' Ġunju 2015, tal-15 ta' Diċembru 2016, tat-22 ta' Ġunju 2017, tat-
28 ta' Ġunju 2018, tal-14 ta' Diċembru 2018, tal-20 ta' Ġunju 2019, tat-
12 ta' Diċembru 2019 u tal-21 ta' Lulju 2020,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar il-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża 
Komuni tal-25 ta' Novembru 2013, tat-18 ta' Novembru 2014, tat-18 ta' Mejju 2015, tas-
27 ta' Ġunju 2016, tal-14 ta' Novembru 2016, tat-18 ta' Mejju 2017, tas-
17 ta' Lulju 2017, tal-25 ta' Ġunju 2018, tas-17 ta' Ġunju 2019 u tas-17 ta' Ġunju 2020,

– wara li kkunsidra l-Konklużjonijiet tal-Kunsill u tar-Rappreżentanti tal-Gvernijiet tal-
Istati Membri, imlaqqgħin fi ħdan il-Kunsill, dwar l-istabbiliment ta' Patt dwar id-
Dimensjoni Ċivili tal-PSDK,

– wara li kkunsidra l-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar in-Nisa, il-Paċi u s-Sigurtà tal-
10 ta' Diċembru 2018,

– wara li kkunsidra d-Deċiżjoni tal-Kunsill (PESK) 2019/797 tas-17 ta' Mejju 2019 dwar 
miżuri restrittivi kontra attakki ċibernetiċi li jheddu l-Unjoni jew l-Istati Membri 
tagħha1,

– wara li kkunsidra l-Konklużjonijiet tal-Kunsill dwar l-isforzi komplementari għat-tisħiħ 
tar-reżiljenza u l-ġlieda kontra t-theddid ibridu tal-10 ta' Diċembru 2019,

– wara li kkunsidra d-dokument bit-titolu "Shared Vision, Common Action: A Stronger 
Europe – A Global Strategy for the European Union's Foreign and Security Policy" 
(Viżjoni Kondiviża, Azzjoni Komuni: Ewropa Aktar b'Saħħitha – Strateġija Globali 
għall-Politika Estera u ta' Sigurtà tal-Unjoni Ewropea), ippreżentat mill-Viċi President 
tal-Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika 
Soċjali (VP/RGħ) fit-28 ta' Ġunju 2016,

– wara li kkunsidra l-Komunikazzjoni Konġunta tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill 
dwar il-Pjan ta' Azzjoni dwar il-Mobbiltà Militari tat-28 ta' Marzu 2018 
(JOIN(2018)0005),

– wara li kkunsidra d-dikjarazzjonijiet konġunti tat-8 ta' Lulju 2016 u tat-12 ta' Lulju 2018 
tal-Presidenti tal-Kunsill Ewropew u tal-Kummissjoni Ewropea u tas-Segretarju 

1 ĠU L 129I, 17.5.2019, p. 13.
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Ġenerali tan-NATO,

– wara li kkunsidra s-sett komuni ta' 42 proposta approvati mill-Kunsilli tal-UE u tan-
NATO fis-6 ta' Diċembru 2016 u r-rapporti ta' progress tal-14 ta' Ġunju u l-
5 ta' Diċembru 2017 dwar l-implimentazzjoni tagħhom, u s-sett il-ġdid ta' 32 proposta 
approvati miż-żewġ Kunsilli fil-5 ta' Diċembru 2017,

– wara li kkunsidra l-Ħames rapport ta' progress tas-16 ta' Ġunju 2020 dwar l-
implimentazzjoni tas-sett komuni ta' proposti approvati mill-Kunsilli tal-UE u tan-
NATO fis-6 ta' Diċembru 2016 u l-5 ta' Diċembru 2017,

– wara li kkunsidra t-Tieni Rapport ta' Progress dwar il-prijoritajiet tal-UE u tan-
NU 2019-2021 dwar l-operazzjonijiet ta' paċi u l-immaniġġjar tal-kriżijiet,

– wara li kkunsidra l-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli tan-Nazzjonijiet Uniti, b'attenzjoni 
speċjali lill-SDG 16, li għandu l-għan li jippromwovi soċjetajiet paċifiċi u inklużivi 
għall-iżvilupp sostenibbli,

– wara li kkunsidra l-Aġenda tan-NU dwar id-Diżarm - Niżguraw il-Futur Komuni 
tagħna,

– wara li kkunsidra r-Rieżami Nru 09/2019 tal-QEA dwar id-Difiża Ewropea,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjonijiet tiegħu tal-14 ta' Diċembru 20162, tat-
13 ta' Diċembru 20173, tat-12 ta' Diċembru 20184 u tal-15 ta' Jannar 20205 dwar l-
implimentazzjoni tal-politika estera u ta' sigurtà komuni,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-13 ta' Ġunju 2018 dwar ir-relazzjonijiet UE-
NATO6,

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tiegħu lill-Kunsill u lill-Viċi President tal-
Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' 
Sigurtà dwar it-tħejjija tal-proċess ta' rieżami 2020 tat-Trattat dwar in-
Nonproliferazzjoni tal-Armi Nukleari (TNP), tal-kontroll tal-armi nukleari u tal-
opzjonijiet ta' diżarm nukleari,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tas-17 ta' Settembru 2020 dwar l-esportazzjoni 
tal-armi: implimentazzjoni tal-Pożizzjoni Komuni 2008/944/PESK7,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tal-14 ta' Frar 2019 dwar il-futur tat-Trattat INF 
u l-impatt fuq l-Unjoni Ewropea8,

– wara li kkunsidra r-rapport tiegħu dwar il-Fond Ewropew għad-Difiża 2021-2027 (A8-

2 ĠU C 224, 27.6.2018, p. 50.
3 ĠU C 369, 11.10.2018, p. 36.
4 Testi adottati, P8_TA(2018)0514.
5 Testi adottati, P9_TA(2020)0008.
6 ĠU C 28, 27.1.2020, p. 49.
7 Testi adottati, P9_TA(2020)0224.
8 Testi adottati, P8_TA(2019)0130.
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0412/2018),

– wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni tiegħu lill-Kunsill dwar id-deċiżjoni li 
tistabbilixxi Faċilità Ewropea għall-Paċi9,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-12 ta' Settembru 2018 dwar sistemi ta' armi 
awtonomi10,

– wara li kkunsidra r-riżoluzzjoni tiegħu tat-23 ta' Lulju 2020 dwar il-konklużjonijiet tal-
laqgħa straordinarja tal-Kunsill Ewropew li saret bejn is-17 u l-21 ta' Lulju 202011,

– wara li kkunsidra l-Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

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

1. Ifakkar fl-ambizzjoni tal-UE li tkun attur globali għall-paċi, u jitlob li l-azzjonijiet u l-
politiki tagħha jirsistu għaż-żamma tal-paċi u s-sigurtà internazzjonali u l-appoġġ għall-
ordni internazzjonali bbażat fuq ir-regoli;

2. Jisħaq li, fid-dawl tat-theddid multidimensjonali attwali u dejjem akbar li l-UE tista' 
tiffaċċja f'dinja ferm multipolari b'superpotenzi mhux affidabbli, il-piż ikkombinat tal-
Unjoni biss għandu l-potenzjal li jwassal paċi, sigurtà tal-bniedem, żvilupp sostenibbli u 
demokrazija;

3. Jilqa' l-progress li sar fl-implimentazzjoni tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni; 
jilqa' l-fatt li l-UE tibqa' impenjata biex iżżid il-kapaċità tagħha li taġixxi bħala fornitur 
tas-sigurtà globali permezz tal-missjonijiet u l-operazzjonijiet tal-PSDK tagħha, biex 
tappoġġja l-paċi u l-prosperità sostenibbli u biex telimina l-kunflitti madwar id-dinja;

4. Jilqa' t-tħabbira tal-Viċi President/Rappreżentant Għoli li, sa tmiem l-2020, se tiġi 
ppreżentata analiżi tat-theddid u l-isfidi komuni, li se tipprovdi l-bażi għall-iżvilupp ta' 
Boxxla Strateġika; jistieden lill-Viċi President/Rappreżentant Għoli jippreżenta din l-
analiżi lill-Parlament Ewropew malajr kemm jista' jkun; jinnota li l-Boxxla Strateġika se 
tipprovdi l-orjentazzjoni u l-għanijiet biex jiġu stabbiliti b'mod ċar l-analiżi strateġika u 
l-livell ta' ambizzjoni tal-Unjoni fl-erba' oqsma ewlenin tal-immaniġġjar tal-kriżijiet, ir-
reżiljenza, il-kapaċitajiet u s-sħubijiet sa mhux aktar tard mill-2022;

5. Qed jikkunsidra li jfassal rapporti u rakkomandazzjonijiet dwar l-oqsma ewlenin tal-
Boxxla Strateġika, sabiex tingħata gwida parlamentari;

6. Jissottolinja l-importanza għall-Unjoni ta' stabbiltà, sigurtà u prosperità sostenibbli fil-
viċinat tagħha;

7. Itenni l-impenn tiegħu favur l-indipendenza, is-sovranità u l-integrità territorjali tal-
Ukrajna u tal-pajjiżi l-oħra kollha tas-Sħubija tal-Lvant; jesprimi tħassib serju dwar is-
sitwazzjoni fil-Belarussja u jtenni l-appoġġ tiegħu għall-għażla sovrana u demokratika 
tal-poplu;

9 Testi adottati, P8_TA(2019)0330.
10 ĠU C 433, 23.12.2019, p. 86.
11 Testi adottati, P9_TA(2020)0206.



PE657.487v03-00 6/12 PR\1218084MT.docx

MT

8. Jinnota li l-forzi militari tal-Federazzjoni Russa għadhom qed jokkupaw partijiet kbar 
mill-Ukrajna u l-Georgia bi ksur tad-dritt internazzjonali; jesprimi tħassib dwar ir-rwol 
tar-Russja fid-destabbilizzazzjoni tal-paċi u s-sigurtà fir-reġjun;

9. Huwa mħasseb ħafna dwar it-theddid ta' azzjoni militari kontra l-Istati Membri tal-UE 
mit-Turkija fil-Mediterran tal-Lvant u jikkundanna dan bil-qawwa;

Il-konsolidazzjoni tal-ambizzjonijiet tal-Unjoni Ewropea: it-tisħiħ tal-effettività tal-
missjonijiet u l-operazzjonijiet tal-PSDK

10. Jinnota li l-Unjoni bħalissa qed twettaq ħdax-il missjoni ċivili u sitta militari, li 
minnhom, fil-każ ta' dawn tal-aħħar, tlieta huma missjonijiet eżekuttivi u tlieta mhumiex 
eżekuttivi;

11. Jilqa' l-proċess ta' reġjonalizzazzjoni li tnieda bil-għan li l-azzjoni tal-UE ssir aktar 
attiva bejn il-fruntieri tal-ħames pajjiżi tas-Saħel;

12. Jilqa' t-tnedija tal-Operazzjoni EUNAVFOR MED Irini, li għandha l-għan li 
tikkontribwixxi għall-paċi u l-istabbiltà sostenibbli billi tappoġġja l-implimentazzjoni 
tal-embargo tal-armi fuq il-Libja skont il-UNSCR 2526 (2020); jistieden lill-Istati 
Membri jagħtu prijorità lill-kontribut ta' forzi u assi għall-missjonijiet u l-operazzjonijiet 
kollha tal-PSDK, filwaqt li jindirizzaw b'mod partikolari n-nuqqasijiet eżistenti; 
jistieden b'mod speċifiku lill-Istati Membri jassenjaw b'mod urġenti l-assi - f'termini ta' 
intelligence, sorveljanza, rikonjizzjoni u pulizija - meħtieġa biex jittejbu l-kapaċitajiet 
tal-Operazzjoni Irini; jistieden lill-Viċi President/Rappreżentant Għoli jagħmel użu sħiħ 
mill-assi tal-UE f'dan il-qasam, b'mod partikolari ċ-ċentri satellitari u tal-intelligence 
tal-UE;

13. Jinnota li r-rieżami strateġiku tal-Kapaċità Militari tal-Ippjanar u t-Tmexxija (MPCC) 
għandu jitnieda fl-2020 u li, minħabba l-impatt ta' dan ir-rieżami fuq il-kmand u l-
kontroll tal-missjonijiet u l-operazzjonijiet militari, jistieden lill-Viċi 
President/Rappreżentant Għoli jżomm lill-Parlament infurmat dwar l-għażliet magħżula 
fi żmien xieraq;

14. Jilqa' l-progress ġenerali li sar fl-implimentazzjoni tal-Patt dwar id-Dimensjoni Ċivili 
tal-PSDK, li għandu l-għan li jgħammar lill-PSDK ċivili b'aktar kapaċitajiet, jagħmilha 
aktar effettiva, flessibbli u risponsiva kemm fil-livell nazzjonali billi jiġu żviluppati u 
implimentati l-Pjanijiet ta' Implimentazzjoni Nazzjonali biex jiżdiedu l-kontributi 
nazzjonali għall-PSDK ċivili, kif ukoll fil-livell tal-UE bl-iżvilupp ta' Pjan ta' Azzjoni 
Konġunt; jitlob l-implimentazzjoni sħiħa tal-Patt dwar id-Dimensjoni Ċivili tal-PSDK 
sal-bidu tas-sajf 2023; jistieden lill-atturi rilevanti kollha jintensifikaw il-kooperazzjoni 
u jkomplu jsaħħu s-sinerġiji bejn il-missjonijiet ċivili u militari skjerati fl-istess żona; 
jilqa' t-tħabbira tal-Presidenza Ġermaniża dwar il-ħolqien ta' Ċentru ta' Eċċellenza 
għall-Immaniġġjar Ċivili ta' Kriżijiet;

15. Ifaħħar il-kontinwità tal-missjonijiet u l-operazzjonijiet tal-PSDK minkejja l-ambjent 
mimli sfidi kkawżat mill-pandemija tal-COVID-19; jissuġġerixxi li l-baġit, l-ippjanar u 
t-tagħmir tal-missjonijiet u l-operazzjonijiet tal-PSDK tal-UE jiġu vvalutati fid-dawl tat-
tagħlimiet miksuba mill-COVID-19;
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16. Jirrikonoxxi r-rwol tal-missjonijiet ċivili u militari tal-PSDK fiż-żamma tal-paċi, l-
evitar ta' kunflitti u t-tisħiħ tas-sigurtà internazzjonali; iħeġġeġ lill-UE ttejjeb il-
kapaċitajiet istituzzjonali tagħha għall-prevenzjoni u l-medjazzjoni tal-kunflitti; jitlob 
approċċi sensittivi għall-kunflitti u ffukati fuq in-nies li jpoġġu s-sigurtà tal-bniedem fil-
qalba tal-impenn tal-UE;

17. Jitlob l-adozzjoni u l-implimentazzjoni rapidi tal-Faċilità Ewropea għall-Paċi, 
f'konformità sħiħa mal-Pożizzjoni Komuni, id-drittijiet tal-bniedem u d-dritt umanitarju, 
u b'dispożizzjonijiet ta' trasparenza effettivi, bħall-pubblikazzjoni ta' lista ddettaljata tat-
tagħmir militari pprovdut lill-pajjiżi sħab fl-ambitu tal-Faċilità;

L-iżvilupp ta' kapaċitajiet effettivi tal-PSDK

18. Jilqa' l-inizjattivi għall-iżvilupp tal-kapaċitajiet tal-UE, bħall-EDIDP, il-PESCO u l-
Fond Ewropew għad-Difiża (EDF) futur, peress li dawn jistgħu jikkontribwixxu għal 
koerenza, koordinazzjoni u interoperabbiltà akbar fl-implimentazzjoni tal-PSDK tal-UE 
u fil-konsolidazzjoni tas-solidarjetà, il-koeżjoni u r-reżiljenza tal-Unjoni;

19. Jinnota li huwa kruċjali li jittejbu l-koerenza u l-konsistenza tal-għodod u l-inizjattivi 
tal-UE għall-ippjanar u l-iżvilupp tad-difiża, sabiex joħolqu sinerġiji u tisħiħ reċiproku, 
jevitaw duplikazzjoni u jiżguraw użu effiċjenti u strateġiku tar-riżorsi;

20. Jitlob adozzjoni u stabbiliment rapidi tal-EDF, li se jindirizza l-prijoritajiet tal-iżvilupp 
tal-kapaċitajiet identifikati fl-UE u b'hekk irawwem il-kapaċità tal-UE li topera bħala 
attur globali u fornitur tas-sigurtà internazzjonali;

21. Jissottolinja li l-parteċipazzjoni ta' pajjiżi terzi fl-EDF, f'xi każijiet speċifiċi u 
eċċezzjonali meta din tagħti valur miżjud lil ċerti proġetti u titwettaq abbażi ta' 
reċiproċità effettiva, ma għandhiex timmina l-għanijiet tal-EDF;

22. Jistenna r-Rieżami Strateġiku tal-ewwel fażi tal-PESCO sa tmiem l-2020; iqis li l-
PESCO hija strument li jikkontribwixxi għal kooperazzjoni sostenibbli u effiċjenti tal-
UE fil-qasam tad-difiża billi jtejjeb il-kapaċitajiet u l-interoperabbiltà tad-difiża tal-Istati 
Membri parteċipanti, speċjalment f'termini ta' disponibbiltà, flessibbiltà u skjerabbiltà 
tal-forzi;

23. Jistieden lill-Istati Membri parteċipanti juru impenn politiku sħiħ u jiżguraw progress 
tanġibbli fl-implimentazzjoni rapida u effettiva tal-proġetti attwali tal-PESCO;

It-tisħiħ tal-kooperazzjoni mas-Sħab Strateġiċi

24. Jilqa' l-progress li sar fil-kooperazzjoni bejn l-UE u n-NATO mid-Dikjarazzjoni 
Konġunta f'Varsavja fl-2016; ifaħħar il-progress li sar fl-implimentazzjoni tas-sett 
komuni ta' proposti ta' Diċembru 2017, b'mod partikolari l-intensifikazzjoni tad-djalogu 
politiku bejn l-UE u n-NATO fil-livelli kollha, kif ukoll id-djalogu strutturat dwar il-
mobbiltà militari, l-isforzi biex tiġi żgurata koerenza akbar bejn il-proċessi ta' ppjanar 
rispettivi fil-qasam tad-difiża, u kooperazzjoni aktar mill-qrib fil-ġlieda kontra t-theddid 
ibridu u l-kampanji ta' diżinformazzjoni; jistieden lill-UE u lin-NATO jkomplu jtejbu l-
kooperazzjoni ta' tisħiħ reċiproku u japprofondixxu s-Sħubija Strateġika tagħhom;
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25. Jenfasizza li n-NATO tibqa' l-pedament tad-difiża kollettiva għal dawk l-Istati Membri 
li huma wkoll membri tal-Organizzazzjoni tat-Trattat tal-Atlantiku tat-Tramuntana; 
ifakkar li, skont il-prinċipju "ġabra waħda ta' forzi", l-iżvilupp tal-kapaċitajiet tal-UE 
fil-qasam tad-difiża se jkun ta' benefiċċju wkoll għall-Alleanza;

26. Jappoġġja bil-qawwa s-Sħubija Strateġika bejn l-UE u n-NU fl-immaniġġjar tal-kriżijiet 
u ż-żamma tal-paċi minn komponenti ċivili, tal-pulizija u militari; jilqa' l-progress li sar 
fl-implimentazzjoni tat-tmien prijoritajiet identifikati u maqbula b'mod konġunt mill-UE 
u n-NU bejn l-2019 u l-2021 dwar l-operazzjonijiet ta' paċi u l-immaniġġjar tal-kriżijiet; 
jinnota li sar xi progress fit-titjib tal-kooperazzjoni bejn il-missjonijiet u l-
operazzjonijiet fuq il-post, fir-rigward tal-aġenda dwar in-Nisa, il-Paċi u s-Sigurtà 
(WPS) li tikkontribwixxi għall-implimentazzjoni tal-Pjan ta' Azzjoni tal-UE dwar in-
Nisa, il-Paċi u s-Sigurtà, kif ukoll fir-rigward tal-prevenzjoni tal-kunflitti u fil-livelli 
politiċi u strateġiċi; jistieden lill-UE u lin-NU jkomplu jesploraw l-opportunitajiet għal 
kooperazzjoni aktar mill-qrib, speċjalment dwar żoni ta' operazzjonijiet konġunti, 
f'oqsma li jinkludu ppjanar għat-tranżizzjoni ta' missjoni, arranġamenti ta' appoġġ fuq il-
post, skambji ta' informazzjoni barra miż-żoni ta' missjoni u ppjanar ta' kontinġenza fid-
dawl tal-COVID-19, kif ukoll fil-qasam tal-klima u d-difiża;

27. Jitlob implimentazzjoni aktar sistematika tal-UNSCR 1325 dwar in-Nisa, il-Paċi u s-
Sigurtà (WPS) għoxrin sena wara l-adozzjoni tagħha, u t-tisħiħ tal-aġenda tal-UE dwar 
id-WPS; jitlob integrazzjoni sinifikanti tal-ugwaljanza bejn il-ġeneri fil-formulazzjoni 
tal-PSDK tal-UE, b'mod partikolari permezz ta' bilanċ aħjar bejn il-ġeneri fil-persunal u 
t-tmexxija tal-missjonijiet u l-operazzjonijiet tal-PSDK u taħriġ speċifiku tal-persunal 
skjerat;

Żieda fir-reżiljenza u t-tħejjija tal-Unjoni

28. Huwa mħasseb dwar il-fatt li l-ordni internazzjonali bbażat fuq ir-regoli u l-valuri tal-
paċi, il-prosperità u l-libertà sostenibbli, li jikkorrispondu għall-pedamenti li fuqhom 
hija mibnija l-Unjoni Ewropea, qed jiffaċċjaw sfidi; jinnota li l-pandemija tal-COVID-
19 żvelat u amplifikat il-fraġilitajiet u t-tensjonijiet globali eżistenti; jisħaq li l-
pandemija saħħet l-appoġġ pubbliku għal rwol aktar b'saħħtu għall-Unjoni Ewropea u 
għal aktar unità, solidarjetà u reżiljenza Ewropej; jilqa' l-konklużjonijiet tal-Kunsill ta' 
Ġunju 2020 favur Unjoni Ewropea b'saħħitha li tippromwovi l-paċi u s-sigurtà u 
tipproteġi liċ-ċittadini tagħha;

29. Jissottolinja r-rwol importanti tal-forzi armati matul il-pandemija tal-COVID-19 u jilqa' 
l-għajnuna militari għall-operazzjonijiet ta' appoġġ ċivili, b'mod partikolari għall-
istabbiliment ta' sptarijiet fuq il-post, trasport tal-pazjenti, u l-konsenja u d-
distribuzzjoni tat-tagħmir; iqis li dan il-kontribut siewi wera l-importanza tal-assi u l-
kapaċitajiet militari tal-Istati Membri b'appoġġ għall-Mekkaniżmu tal-Protezzjoni Ċivili 
tal-Unjoni, kif ukoll għall-finijiet ta' assistenza umanitarja; itenni l-importanza ta' 
assistenza u solidarjetà reċiproċi, f'konformità mal-Artikolu 42(7) tat-TUE u l-
Artikolu 222 tat-TFUE; iħeġġeġ l-istabbiliment ta' mekkaniżmi Ewropej li għandhom l-
għan li jiffaċilitaw l-użu transfruntier ta' kapaċitajiet loġistiċi militari biex jiġu 
indirizzati tali emerġenzi, sabiex ikunu permessi koordinazzjoni, sinerġiji, solidarjetà u 
appoġġ akbar; jisħaq fuq il-ħtieġa li tiżdied it-tħejjija CBRN tal-UE;
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Il-ġlieda u l-prevenzjoni b'mod proattiv tat-theddid ibridu

30. Jilqa' s-sett ta' prijoritajiet u linji gwida adottati għall-kooperazzjoni tal-UE fil-qasam 
tal-ġlieda kontra t-theddid ibridu u t-titjib tar-reżiljenza fir-rigward ta' dan it-theddid, 
inklużi l-ġlieda kontra d-diżinformazzjoni, u l-istabbiliment ta' Sistema ta' Twissija 
Bikrija biex tiġi ffaċilitata l-kooperazzjoni bejn is-sħab internazzjonali bħall-G7 u 
n-NATO; jistieden lill-UE u lill-Istati Membri tagħha jiżviluppaw u jsaħħu s-sigurtà 
tas-sistemi ta' informazzjoni u komunikazzjoni tagħhom, inklużi mezzi ta' 
komunikazzjoni sikuri; jissottolinja l-importanza u l-urġenza għall-UE li żżid il-
komunikazzjoni strateġika tagħha u li tindirizza l-interferenza barranija dejjem akbar u 
dannuża li thedded is-sistema demokratika tagħha;

31. Jilqa' l-adozzjoni mill-Kunsill ta' deċiżjoni li, għall-ewwel darba, tippermetti lill-UE 
timponi miżuri restrittivi li għandhom l-għan li jiskoraġġixxu u jirrispondu għall-attakki 
ċibernetiċi li jikkostitwixxu theddida esterna għall-UE u l-Istati Membri tagħha, inklużi 
attakki ċibernetiċi kontra Stati terzi jew organizzazzjonijiet internazzjonali, u li timponi 
sanzjonijiet fuq persuni jew entitajiet responsabbli għall-attakki ċibernetiċi; jenfasizza l-
ħtieġa li jiġu integrati aktar l-aspetti ċibernetiċi fis-sistemi ta' mmaniġġjar tal-kriżijiet 
tal-UE; jissottolinja li kooperazzjoni aktar mill-qrib fil-prevenzjoni u l-ġlieda kontra l-
attakki ċibernetiċi hija essenzjali f'dawn iż-żminijiet ta' vulnerabbiltà partikolari sabiex 
jiġu avvanzati s-sigurtà u l-istabbiltà internazzjonali fiċ-ċiberspazju; jitlob appoġġ mill-
Aġenzija tal-Unjoni Ewropea għaċ-Ċibersigurtà (ENISA) u koordinazzjoni b'saħħitha 
maċ-Ċentru ta' Eċċellenza għaċ-Ċiberdifiża Kooperattiva tan-NATO f'dan ir-rigward; 
jitlob koordinazzjoni akbar tal-UE fir-rigward tal-istabbiliment ta' attribuzzjoni 
kollettiva għal inċidenti ċibernetiċi malizzjużi;

L-Unjoni tingħata l-mezzi biex timplimenta l-PSDK

32. Jissottolinja li livelli xierqa ta' riżorsi finanzjarji, persunal u assi huma essenzjali sabiex 
jiġi żgurat li l-Unjoni jkollha s-saħħa u l-kapaċità li tippromwovi l-paċi u s-sigurtà fil-
fruntieri tagħha u fid-dinja;

33. Jiddispjaċih dwar in-nuqqas ta' ambizzjoni attwali tal-Kunsill Ewropew fil-Qafas 
Finanzjarju Pluriennali (QFP) għall-inizjattivi fil-qasam tad-difiża; iħeġġeġ lill-Kunsill 
iżomm baġit ambizzjuż għall-Fond Ewropew għad-Difiża u għall-mobbiltà militari fil-
livell li ġie propost inizjalment mill-Kummissjoni u li ġie adottat mill-Parlament fl-
ewwel qari; 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;

34. Iwissi dwar il-periklu ta' nuqqas ta' ambizzjoni biex tiġi ffinanzjata d-difiża Ewropea fil-
QFP, flimkien ma' tnaqqis sinifikanti u mhux ikkoordinat fil-baġits nazzjonali fil-qasam 
tad-difiża b'riżultat tal-kriżi tal-COVID-19; jisħaq fuq il-ħtieġa li l-Istati Membri 
jallokaw ir-riżorsi finanzjarji meħtieġa fil-livell nazzjonali sabiex l-Unjoni tingħata l-
kapaċità li topera bħala attur globali għall-paċi; jaqbel mal-valutazzjoni tal-Qorti 
Ewropea tal-Awdituri li "l-Istati Membri tal-UE għadhom 'il bogħod milli jkollhom il-
kapaċitajiet militari li jeħtieġu biex jilħqu l-livell militari ta' ambizzjoni tal-UE";

35. Ifakkar li filwaqt li l-proġetti u l-inizjattivi Ewropej komuni fil-qasam tad-difiża huma 
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strumentali fl-indirizzar tan-nuqqasijiet fl-oqsma tar-R&Ż relatati mad-difiża, il-ġbir ta' 
riżorsi u l-koordinazzjoni tal-isforzi, il-parti l-kbira tal-assi tad-difiża li jintużaw għall-
missjonijiet tal-PSDK għadhom jiġu prodotti mill-Istati Membri u mħallsa mill-baġits 
nazzjonali fil-qasam tad-difiża;

36. Jistieden lill-Istati Membri jieħdu r-responsabbiltà għad-deċiżjonijiet tagħhom biex 
jiskjeraw missjonijiet ċivili u militari billi jipprovdu lill-Unjoni bil-persunal u l-
kapaċitajiet meħtieġa biex jilħqu l-għanijiet li qablu dwarhom b'mod unanimu, u b'hekk 
iwettqu l-aspirazzjonijiet komuni tagħna;

L-istabbiliment ta' aġenda ambizzjuża tal-UE għall-kontroll globali tal-armi, in-
nonproliferazzjoni u d-diżarm

37. Huwa allarmat bl-erożjoni potenzjali tal-isforzi globali ta' nonproliferazzjoni u d-
diżarm; jibża' li l-irtirar mit-trattati ewlenin dwar il-kontroll tal-armi jew in-nuqqas ta' 
estensjoni tagħhom jagħmel ħsara serja lir-reġimi internazzjonali dwar il-kontroll tal-
armi li pprovdew deċennji ta' stabbiltà, u jimmina r-relazzjonijiet bejn l-Istati li 
għandhom armi nukleari; jissottolinja l-ħtieġa urġenti li tiġi stabbilita mill-ġdid il-
fiduċja transfruntiera;

38. Jafferma mill-ġdid l-appoġġ sħiħ tiegħu għall-impenn tal-UE u l-Istati Membri tagħha 
fir-rigward tat-TNP bħala l-pedament tar-reġim ta' nonproliferazzjoni u diżarm nukleari; 
itenni t-talba tiegħu għall-adozzjoni ta' miżuri konkreti u effettivi matul l-għaxar 
Konferenza ta' Reviżjoni tat-TNP li jkunu element essenzjali biex tiġi ppreservata l-
istabbiltà strateġika u tiġi limitata tellieqa tal-armi ġdida;

39. Itenni d-dispjaċir kbir tiegħu għall-irtirar tal-Istati Uniti u l-Federazzjoni Russa mit-
Trattat tal-INF wara n-nuqqas persistenti min-naħa tar-Russja biex tikkonforma mat-
Trattat; jibża' li l-kollass tat-Trattat jista' jwassal biex jeskalaw it-tensjonijiet u jiżdiedu 
t-theddid u r-riskji nukleari u militari, filwaqt li jiġi pperikolat il-futur tar-reġimi tal-
kontroll tal-armi; jissottolinja li jopponi bil-qawwa tellieqa tal-armi ġdida u l-
militarizzazzjoni mill-ġdid fit-territorju Ewropew; iħeġġeġ lill-Kunsill u lill-Viċi 
President/Rappreżentant Għoli jniedu inizjattiva mmexxija mill-UE bil-għan li tiġi 
appoġġjata l-konverżjoni tat-Trattat tal-INF fi Trattat multilaterali li jinvolvi lill-istati 
nukleari kollha;

40. Iħeġġeġ lill-Istati Uniti u lill-Federazzjoni Russa jagħmlu aktar progress fin-negozjati 
dwar l-estensjoni tat-Trattat START Ġdid, li se jiskadi fi Frar 2021; jemmen li 
estensjoni tat-Trattat tagħti liż-żewġ firmatarji żmien addizzjonali biex isegwu negozjati 
bil-għan li jaqblu dwar strument ġdid għall-kontroll tal-armi; jitlob li jkun hemm 
involviment ta' stati oħra;

41. Jesprimi d-dispjaċir kbir tiegħu għad-deċiżjoni li ttieħdet mill-Istati Uniti li jirtiraw mit-
Trattat dwar is-Sema Miftuħ, strument ewlieni għall-kontroll tal-armi li kkontribwixxa 
għall-bini tal-fiduċja u pprovda lil stati iżgħar b'kapaċità siewja biex jimmonitorjaw u 
jivverifikaw l-attivitajiet militari tal-ġirien tagħhom; jistieden lill-firmatarji li jifdal biex 
ikomplu jimplimentaw it-Trattat, filwaqt li jiżguraw li dan jibqa' jiffunzjona u jibqa' 
jkun utli;

42. Jilqa' l-kontribuzzjoni finanzjarja tal-UE għall-proġetti u l-attivitajiet tal-
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Organizzazzjoni għall-Projbizzjoni ta' Armi Kimiċi (OPCW); jilqa' l-adozzjoni mill-
Kunsill ta' reġim ta' sanzjonijiet orizzontali biex jiġu indirizzati l-użu u l-proliferazzjoni 
dejjem akbar ta' armi kimiċi; jitlob lill-UE tkompli bl-isforzi tagħha biex tiġġieled il-
proliferazzjoni u l-użu ta' armi kimiċi u biex tappoġġja l-projbizzjoni globali tal-armi 
kimiċi kif stabbilit mill-Konvenzjoni dwar l-Armi Kimiċi (CWC);

43. Jesprimi tħassib kbir dwar l-attentat ta' qtil tal-mexxej tal-oppożizzjoni prominenti 
Russu Alexei Navalny permezz ta' aġent nervin ipprojbit li, skont il-Konvenzjoni dwar 
l-Armi Kimiċi, jitqies bħala użu ta' armi kimiċi u, bħala tali, huwa ksur serju tan-normi 
internazzjonali; jistieden lill-Kunsill juża l-istrumenti kollha, inklużi sanzjonijiet, għad-
dispożizzjoni tal-UE, biex iżomm responsabbli lil dawk kollha responsabbli għall-
avvelenament;

44. Jitlob lill-Viċi President/Rappreżentant Għoli jressaq proposti biex jissaħħaħ l-għarfien 
disponibbli fl-UE dwar in-nonproliferazzjoni u l-kontroll tal-armi, u jiżgura li l-UE 
tieħu rwol qawwi u kostruttiv fl-iżvilupp u t-tisħiħ tal-isforzi globali ta' 
nonproliferazzjoni u tal-kontroll tal-armi u l-arkitettura ta' diżarm ibbażati fuq ir-regoli; 
jilqa' l-ħatra ta' Mibgħut Speċjali ġdid għad-Diżarm u n-Nonproliferazzjoni f'dan ir-
rigward;

45. Itenni l-impenn sħiħ tiegħu favur il-preservazzjoni ta' reġimi internazzjonali effikaċi 
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-UNODA 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;

46. Jilqa' l-konklużjonijiet tal-Kunsill dwar ir-rieżami tal-Pożizzjoni Komuni; jemmen bis-
sħiħ li, peress li l-UE qed issir dejjem aktar ambizzjuża fil-qasam tad-difiża, hemm il-
ħtieġa ta' konverġenza u konsistenza akbar fil-politiki tal-Istati Membri dwar l-
esportazzjoni tal-armi; jistieden lill-Istati Membri jikkonformaw bis-sħiħ mal-
Pożizzjoni Komuni; jitlob li jiġi stabbilit mekkaniżmu ta' sanzjonijiet kontra l-Istati 
Membri li ma jikkonformawx mal-Pożizzjoni Komuni; jilqa' l-isforzi li saru biex 
jiżdiedu t-trasparenza u l-iskrutinju pubbliku u parlamentari tal-esportazzjonijiet tal-
armi; jitlob sforz konġunt biex jittejbu l-valutazzjoni tar-riskju, il-kontrolli tal-utenti 
aħħarin u l-verifiki ta' wara l-konsenji;

47. Jilqa' l-attivitajiet tal-UE li għandhom l-għan li jappoġġjaw l-universalizzazzjoni tat-
Trattat dwar il-Kummerċ tal-Armi, u jistieden lill-pajjiżi kollha ewlenin tal-
esportazzjoni tal-armi biex jiffirmawh u jirratifikawh malajr kemm jista' jkun;

48. Jitlob lill-UE tieħu t-tmexxija fl-isforzi globali biex jiġi stabbilit qafas regolatorju 
komprensiv għall-iżvilupp u l-użu ta' armi li jitħaddmu bl-intelliġenza artifiċjali; 
jistieden lill-Viċi President/Rappreżentant Għoli, lill-Istati Membri u lill-Kunsill 
Ewropew jadottaw pożizzjoni konġunta dwar sistemi ta' armi awtonomi li tiżgura 
kontroll uman sinifikanti fuq il-funzjonijiet kritiċi tas-sistemi tal-armi; jinsisti li jinbdew 
negozjati internazzjonali dwar strument legalment vinkolanti li jipprojbixxi l-armi 
kompletament awtonomi;

L-iżgurar tas-sorveljanza demokratika, tal-leġittimità u tal-impenn inklużiv
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49. Jissottolinja l-ħtieġa li l-Parlament Ewropew jindirizza l-kwistjonijiet kollha relatati 
mad-difiża b'mod konsistenti; jitlob li l-mandat tas-Sottokumitat għas-Sigurtà u d-Difiża 
jiġi vvalutat mill-ġdid fid-dawl tal-għadd dejjem akbar ta' inizjattivi fil-qasam tad-difiża 
fil-livell tal-UE, u tal-ħolqien tad-DĠ DEFIS tal-Kummissjoni;

50. Jilqa' l-iskambji ta' fehmiet regolari mal-Viċi President/Rappreżentant Għoli dwar 
kwistjonijiet relatati mal-PSDK u jistieden lill-Viċi President/Rappreżentant Għoli 
jiżgura li l-fehmiet tal-Parlament Ewropew jitqiesu kif xieraq; jisħaq fuq il-ħtieġa li jiġu 
żgurati briefings regolari mir-Rappreżentanti Speċjali tal-UE, il-Mibgħuta Speċjali, u l-
kmandanti tal-missjonijiet u l-operazzjonijiet; iqis li l-Parlament għandu jiġi kkonsultat 
minn qabel dwar l-ippjanar strateġiku għall-missjonijiet tal-PSDK, il-bidliet fil-mandati 
tagħhom u l-pjanijiet biex dawn jintemmu; jitlob implimentazzjoni komprensiva tal-
Artikolu 36 tat-TUE;

51. Jisħaq fuq il-ħtieġa li tiġi żviluppata kooperazzjoni dejjem aktar mill-qrib dwar 
kwistjonijiet relatati mal-PSDK mal-parlamenti nazzjonali sabiex jiġu żgurati obbligu 
ta' rendikont, trasparenza u skrutinju msaħħa;

52. Itenni l-importanza li jittejbu l-għodod disponibbli għas-soċjetà ċivili sabiex jiġi żgurat 
l-involviment sinifikanti tagħha fil-formulazzjoni ta' politika relatata mad-difiża u s-
sorveljanza effettiva tagħha;

53. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill 
Ewropew, lill-Kunsill, lill-Kummissjoni, lill-Viċi President tal-
Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' 
Sigurtà, lis-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti, lis-Segretarju Ġenerali tan-
NATO, lill-aġenziji tal-UE fl-oqsma tas-sigurtà u tad-difiża, u lill-parlamenti nazzjonali 
tal-Istati Membri.


