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Riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew dwar l-użu ta' drones armati
(2014/2567(RSP))

Il-Parlament Ewropew,

– wara li kkunsidra r-rapport tan-NU dwar il-qtil immirat (2010),

– wara li kkunsidra l-Konvenzjoni ta' Ġinevra (1949) u l-Protokolli Addizzjonali tagħha 
(1977),

– wara li kkunsidra l-istudju tiegħu tat-3 ta' Mejju 2013 dwar "L-implikazzjonijiet għad-
drittijiet tal-bniedem mill-użu ta' drones u robots awtonomi fil-gwerer",

– wara li kkunsidra l-istudji tal-2012 bit-titoli "Living under drones" (Il-ħajja taħt id-
drones) (l-Universitajiet ta' Stanford u New York) u "The civilian impact of drones" (L-
impatt tad-drones fuq iċ-ċivili) (Ċentru għal Ċivili f'Kunflitt – l-Università ta' Columbia, 
New York),

– wara li kkunsidra r-rapport ta' Statewatch bit-titolu "Eurodrones Inc.",

– wara li kkunsidra l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

A. billi l-użu ta' drones armati għal qtil immirat żdied konsiderevolment matul l-aħħar 
deċennju;

B. billi, skont il-Konvenzjoni ta' Ġinevra, f'każ ta' kunflitt armat mhux internazzjonali, 
huma biss persuni li jipparteċipaw direttament fil-ġlied li jistgħu jiġu mmirati, u f'każ ta' 
dubju, l-individwi għandhom jiġu trattati bħala ċivili; 

C. billi d-dritt internazzjonali dwar id-drittijiet tal-bniedem jipprojbixxi l-qtil arbitrarju fi 
kwalunkwe sitwazzjoni; billi d-dritt umanitarju internazzjonali ma jippermettix il-qtil 
immirat ta' persuni li jinsabu fi stati nonbelliġerenti;

D. billi, skont ir-rapport tan-NU dwar il-qtil immirat, operazzjonijiet ta' drones armati 
"inevitabbilment iwasslu għal qtil indiskriminat taċ-ċivili"; billi, skont il-Long War 
Journal, il-Pakistan Body Count u l-Bureau of Investigative Journalism, mill-2004 bejn 
2 412 u 3 701 persuna nqatlu waqt operazzjonijiet ta' drones armati fil-Pakistan, 
fosthom bejn 154 u 2 512 kienu ċivili (skont il-Bureau of Investigative Journalism dawn 
kienu bejn 416 u 951)1; billi attakki bi drones armati min-naħa tal-Istati Uniti ġew 
irrapportati fl-Afganistan, il-Pakistan, il-Jemen, il-Libja, l-Iraq, is-Somalja u l-Uganda;

E. billi attakki bi drones armati, minbarra l-qtil ta' nies ċivili, jikkawżaw biża', trawmi 

1 M'hemm l-ebda dejta uffiċjali dwar attakki bi drones mill-Istati Uniti u/jew l-UE, u lanqas rapporti uffiċjali 
dwar il-vittmi. Il-figuri jirrappreżentaw dejta miġbura minn organizzazzjonijiet indipendenti bħal-Long War 
Journal, il-Pakistan Body Count u l-Bureau of Investigative Journalism, li jiksbu din id-dejta minn rapporti tal-
istampa f'gazzetti lokali/reġjonali u internazzjonali.
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psikoloġiċi u ħsara kbira għall-ħajja soċjoekonomika tal-popolazzjoni;

F. billi kwalunkwe infiq minn operazzjonijiet b'implikazzjonijiet militari jew ta' difiża hu 
eskluż mill-fondi tal-baġit tal-UE (Artikolu 41(2) TUE);

G. billi, fid-19 ta' Novembru 2013, waqt il-laqgħa tal-Bord ta' Tmexxija tal-Aġenzija 
Ewropea għad-Difiża, il-Ministri tad-Difiża impenjaw ruħhom għat-tnedija ta' proġett 
konġunt għal Sistemi ta' Inġenji tal-Ajru Ppilotati mill-Bogħod (RPAS) ta' Altitudni 
Medja u Awtonomija fit-Tul (MALE) b'użu doppju – ċivili u militari; billi l-użu ta' 
sistema bħal din għal qtil immirat s'issa għadu ma ġiex espliċitament eskluż; billi l-
Kunsill, fil-laqgħa tiegħu ta' Diċembru 2013, qabel li jippromwovi r-riċerka u l-iżvilupp 
tal-RPAS (drones) fil-perjodu bejn l-2020 u l-2025;

H. billi l-użu u l-iskjerament ta' drones armati jdgħajjef il-prinċipju tal-istat tad-dritt, l-
iskrutinju parlamentari u d-demokrazija b'mod ġenerali;

1. Jikkundanna l-użu tad-drones fl-Afganistan, il-Pakistan, il-Jemen, il-Libja, l-Iraq, is-
Somalja u l-Uganda bħala ksur ċar tal-Karta tan-NU u bħala ksur tas-sovranità tal-istat; 
jitlob għal konvenzjoni internazzjonali li tipprojbixxi l-użu ta' drones armati;

2. Iħeġġeġ lill-Kunsill u l-Istati Membri biex kategorikament jipprojbixxu operazzjonijiet 
ta' drones għal skopijiet ta' qtil immirat, biex jipprevjenu u jiċħdu kwalunkwe 
eżekuzzjoni extraġudizzjarja u biex jappoġġaw il-projbizzjoni internazzjonali tad-
drones armati;

3. Iħeġġeġ lill-Kunsill u l-Istati Membri biex, sakemm ikun hemm projbizzjoni totali fuq 
operazzjonijiet bi drones armati, jimpenjaw ruħhom biex jiżguraw li l-istati 
jippubblikaw il-kriterji tagħhom għal operazzjonijiet bi drones armati, kif ukoll 
informazzjoni dwar il-vittmi minn operazzjonijiet bħal dawn, partikolarment vittmi 
ċivili;

4. Iħeġġeġ lill-UE u l-Istati Membri sabiex jimpenjaw ruħhom biex jiżguraw li, f'każijiet 
ta' qtil illegali, jittieħdu miżuri kontra min iwettaq dawn id-delitti u li l-ħatja identifikati 
jiġu penalizzati;

5. Jikkundanna l-iżvilupp tad-drones, peress li dan ikabbar il-ġirja għall-armi, u jirrifjuta 
kwalunkwe finanazjament ripetut u futur mill-UE għal riċerka jew proġetti militari jew 
ċivili-militari, b'mod partikolari permezz tal-programm ta' riċerka tal-UE (mill-2014 
"Orizzont 2020"); jitlob għar-riallokazzjoni tal-fondi pubbliċi u r-riċerka sabiex 
jibbenefikaw lis-soċjetà, u partikolarment l-appoġġ għal proġetti u riċerka pubbliċi 
soċjali, ekoloġiċi, kulturali u dwar is-saħħa;

6. Jenfasizza l-importanza li l-Vetturi tal-Ajru Mingħajr Ekwipaġġ (UAVs) ikunu 
inkorporati fil-listi ta' oġġetti fir-reġim internazzjonali għall-kontroll tal-esportazzjoni 
tal-armi, bħall-pożizzjoni komuni tal-UE dwar l-esportazzjoni tal-armi u t-Trattat dwar 
il-Kummerċ tal-Armi; jitlob diżarm globali u riżoluzzjoni tal-kunflitti purament politika 
u paċifika;

7. Jagħti struzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi din ir-riżoluzzjoni lill-Kunsill, lill-
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Parlamenti tal-Istati Membri, lill-Assemblea Ġenerali tan-Nazzjonijiet Uniti u lill-
Kummissjoni.


