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18. Jistieden lill-Kunsill jimpenja ruħu fit-

tisħiħ tal-kooperazzjoni fil-qasam tal-

armamenti, b'mod partikolari jsaħħaħ l-

Aāenzija Ewropea għad-DifiŜa sabiex 

ikollu r-rwol sħiħ fil-promozzjoni tal-

koordinazzjoni, fis-superviŜjoni tal-

impenji, jagħti prijorità lill-investiment fit-

teknoloāiji (inkluŜi strumenti strateāiëi 

bħal riforniment ta' fjuwil fl-ajru, 

komunikazzjoni bis-satellita, trasport bl-

ajru strateāiku, sistemi tal-ajru telepilotati, 

difiŜa ëibernetika u l-Ajru Uniku 

Ewropew), fil-ftehim fuq l-uŜu akbar ta' 

koalizzjonijiet tal-voluntiera / gruppi 

ristretti, u biex isib soluzzjoni prattika 

għall-uŜu ta' Gruppi Tattiëi; 

18. Jistieden lill-Kunsill jimpenja ruħu fit-

tisħiħ tal-kooperazzjoni fil-qasam tal-

armamenti, b'mod partikolari jsaħħaħ l-

Aāenzija Ewropea għad-DifiŜa sabiex 

ikollu r-rwol sħiħ fil-promozzjoni tal-

koordinazzjoni, fis-superviŜjoni tal-

impenji, jagħti prijorità lill-investiment fit-

teknoloāiji (inkluŜi strumenti strateāiëi 

bħal riforniment ta' fjuwil fl-ajru, 

komunikazzjoni bis-satellita, trasport bl-

ajru strateāiku, sistemi tal-ajru telepilotati 

mhux letali, difiŜa ëibernetika u l-Ajru 
Uniku Ewropew), fil-ftehim fuq l-uŜu 

akbar ta' koalizzjonijiet tal-voluntiera / 

gruppi ristretti, u biex isib soluzzjoni 

prattika għall-uŜu ta' Gruppi Tattiëi; 

Or. en 
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18. Jistieden lill-Kunsill jimpenja ruħu fit-

tisħiħ tal-kooperazzjoni fil-qasam tal-

armamenti, b'mod partikolari jsaħħaħ l-

Aāenzija Ewropea għad-DifiŜa sabiex 

ikollu r-rwol sħiħ fil-promozzjoni tal-

koordinazzjoni, fis-superviŜjoni tal-

impenji, jagħti prijorità lill-investiment fit-

teknoloāiji (inkluŜi strumenti strateāiëi 

bħal riforniment ta' fjuwil fl-ajru, 

komunikazzjoni bis-satellita, trasport bl-

ajru strateāiku, sistemi tal-ajru telepilotati, 

difiŜa ëibernetika u l-Ajru Uniku 

Ewropew), fil-ftehim fuq l-uŜu akbar ta' 

koalizzjonijiet tal-voluntiera / gruppi 

ristretti, u biex isib soluzzjoni prattika 

għall-uŜu ta' Gruppi Tattiëi; 

18. Jistieden lill-Kunsill jimpenja ruħu fit-

tisħiħ tal-kooperazzjoni fil-qasam tal-

armamenti, b'mod partikolari jsaħħaħ l-

Aāenzija Ewropea għad-DifiŜa sabiex 

ikollu r-rwol sħiħ fil-promozzjoni tal-

koordinazzjoni, fis-superviŜjoni tal-

impenji, jagħti prijorità lill-investiment fit-

teknoloāiji (inkluŜi strumenti strateāiëi 

bħal riforniment ta' fjuwil fl-ajru, 

komunikazzjoni bis-satellita, trasport bl-

ajru strateāiku, sistemi tal-ajru telepilotati, 

difiŜa ëibernetika u l-Ajru Uniku 

Ewropew), fil-ftehim fuq l-uŜu akbar ta' 

koalizzjonijiet tal-voluntiera / gruppi 

ristretti, u biex isib soluzzjoni prattika 

għall-uŜu ta' Gruppi Tattiëi, notevolment 
fir-Repubblika êentru-Afrikana; 

Or. en 

 

 


