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Il-qafas tar-relazzjonijiet futuri bejn l-UE u r-Renju Unit 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 22 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

22. Jenfasizza li sħubija bħal din tista' 

tiġi stabbilita fl-ambitu tal-Ftehim Qafas ta' 

Parteċipazzjoni li jamministra r-rwol ta' 

pajjiżi terzi, biex b'hekk ikun possibbli li r-

Renju Unit jieħu sehem f'missjonijiet ċivili 

u militari tal-UE (bl-ebda rwol ta' tmexxija 

għar-Renju Unit) u f'operazzjonijiet, 

programmi u proġetti, fl-iskambju ta' 

informazzjoni, fit-taħriġ u fl-iskambju ta' 

persunal militari, u fil-kollaborazzjoni 

dwar il-politika dwar l-armamenti, inklużi 

proġetti żviluppati fil-kuntest tal-

kooperazzjoni strutturata permanenti 
(PESCO); jissottolinja li tali 

parteċipazzjoni għandha tkun mingħajr 

preġudizzju għall-pożizzjonijiet, id-

deċiżjonijiet u l-leġiżlazzjoni rilevanti tal-

UE, inkluż dwar l-akkwist pubbliku u t-

trasferimenti fil-qasam tad-difiża, u 

għandha tkun konsistenti magħhom; 

jafferma li din il-kooperazzjoni tiddependi 

minn konformità sħiħa mad-dritt 

internazzjonali dwar id-drittijiet tal-

bniedem, id-dritt umanitarju 

internazzjonali u d-drittijiet fundamentali 

tal-UE; 

22. Jenfasizza li sħubija bħal din tista' 

tiġi stabbilita fl-ambitu tal-Ftehim Qafas ta' 

Parteċipazzjoni li jamministra r-rwol ta' 

pajjiżi terzi, biex b'hekk il-possibbiltà li r-

Renju Unit jieħu sehem f'missjonijiet ċivili 

u militari tal-UE (bl-ebda rwol ta' tmexxija 

għar-Renju Unit) u f'operazzjonijiet, 

programmi u proġetti, fl-iskambju ta' 

informazzjoni, fit-taħriġ u fl-iskambju ta' 

persunal militari, u fil-kollaborazzjoni 

dwar il-politika dwar l-armamenti tkun 

simili għal dik ta' kwalunkwe pajjiż terz 

ħabib ieħor;jafferma li din il-

kooperazzjoni tiddependi minn konformità 

sħiħa mad-dritt internazzjonali dwar id-

drittijiet tal-bniedem, id-dritt umanitarju 

internazzjonali u l-leġiżlazzjoni tal-UE 

dwar id-drittijiet fundamentali; jissottolinja 

li tali parteċipazzjoni għandha tkun 

mingħajr preġudizzju għall-pożizzjonijiet, 

id-deċiżjonijiet u l-leġiżlazzjoni rilevanti 

tal-UE, inkluż dwar l-akkwist pubbliku u t-

trasferimenti fil-qasam tad-difiża, u 

għandha tkun konsistenti magħhom; 

jemmen li l-parteċipazzjoni fil-kuntest tal-

kooperazzjoni strutturata permanenti 

(PESCO) għandha tkun riżervata għall-

Istati Membri biss; jirrimarka li l-

parteċipazzjoni ta' pajjiżi terzi tista' 

tipperikola l-proċeduri interni u l-interessi 

tal-UE u toħloq ostakli għall-

implimentazzjoni ta' dispożizzjonijiet 

importanti dwar il-politika ta' sigurtà u ta' 



 

AM\1148254MT.docx  PE616.080v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

difiża komuni tat-Trattat ta' Lisbona, kif 

ukoll ta' arranġamenti operattivi ewlenin 

bħal kwartieri ġenerali militari 

permanenti għall-operazzjonijiet militari 

eżekuttivi u mhux eżekuttivi; 

Or. en 

 

 


