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5.12.2018 A8-0375/22 

Emenda  22 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Rapport A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Rapport annwali dwar l-implimentazzjoni tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni 

(2018/2099(INI)) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Kunsiderazzjoni 10 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

 wara li kkunsidra d-Dokument ta' 

Riflessjoni dwar il-Futur tad-Difiża 

Ewropea tas-7 ta' Ġunju 2017, 

 wara li kkunsidra d-Dokument ta' 

Riflessjoni dwar il-Futur tad-Difiża 

Ewropea tat-7 ta' Ġunju 2017 u l-

implikazzjonijiet tiegħu għal Stati Membri 

newtrali bħall-Irlanda, 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/23 

Emenda  23 

Sabine Lösing, Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma 

López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Emmanuel Maurel, Ángela Vallina 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Rapport A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Rapport annwali dwar l-implimentazzjoni tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni 

(2018/2099(INI)) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Premessa A 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

A. billi l-Istati Membri ddeċidew li 

jiddefinixxu progressivament politika ta' 

difiża komuni, li tista' twassal għal difiża 

komuni skont id-dispożizzjonijiet tal-

Artikolu 42 tat-TUE, u b'hekk tissaħħaħ 

l-identità Ewropea u l-indipendenza 

tagħha sabiex jiġu promossi l-paċi, is-

sigurtà u l-progress fl-Ewropa u fid-dinja; 

imħassar 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/24 

Emenda  24 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Rapport A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Rapport annwali dwar l-implimentazzjoni tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni 

(2018/2099(INI)) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 1 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

1. Jinnota li l-ordni dinji bbażat fuq ir-

regoli qed ikun dejjem aktar ikkontestat, 

fil-viċinat tal-UE u lil hinn minnu, kemm 

fil-livell politiko-militari kif ukoll, aktar 

reċentement, fil-livell kummerċjali u 

ekonomiku; jinnota li dawn l-isfidi 

sistemiċi qed ikunu akkumpanjati mid-

deterjorament kontinwu tal-ambjent 

internazzjonali strateġiku, li huwa 

kkonfrontat minn kunflitti u vjolenza 

interstatali u intrastatali, terroriżmu, 

falliment tal-Istat u attakki ċibernetiċi u 

ibridi fuq il-pilastri fundamentali tas-

soċjetajiet tagħna, l-effetti tat-tibdil fil-

klima u d-diżastri naturali; jirrikonoxxi li 

d-difiża tal-ordni internazzjonali bbażat fuq 

ir-regoli, il-liġi internazzjonali u l-valuri 

difiżi mid-demokraziji liberali għandhom 

ikunu ta' prijorità assoluta u għandhom jiġu 

indirizzati mingħajr kompromess; 

1. Jinnota li l-ordni dinji bbażat fuq ir-

regoli qed ikun dejjem aktar ikkontestat, 

fil-viċinat tal-UE u lil hinn minnu; jinnota 

li dawn l-isfidi sistemiċi qed ikunu 

akkumpanjati mid-deterjorament kontinwu 

tal-ambjent internazzjonali strateġiku, li 

huwa kkonfrontat minn kunflitti u vjolenza 

interstatali u intrastatali, terroriżmu, 

falliment tal-Istat u attakki ċibernetiċi u 

ibridi fuq il-pilastri fundamentali tas-

soċjetajiet tagħna, l-effetti tat-tibdil fil-

klima u d-diżastri naturali; jirrikonoxxi li 

d-difiża tal-ordni internazzjonali bbażat fuq 

ir-regoli, il-liġi internazzjonali u l-valuri 

difiżi mid-demokraziji liberali għandhom 

ikunu ta' prijorità assoluta u għandhom jiġu 

indirizzati mingħajr kompromess; 

Or. en 
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Emenda  25 

Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, 

Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Rapport A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Rapport annwali dwar l-implimentazzjoni tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni 

(2018/2099(INI)) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 5 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

5. Jinnota li l-attivitajiet u l-politiki 

reċenti mir-Russja naqqsu l-istabbiltà u 

biddlu l-ambjent tas-sigurtà, u jenfasizza 

li l-UE u l-Istati Membri għandhom 

bżonn jersqu lejn approċċ aktar komuni u 

strateġiku fir-rigward tar-Russja; 

imħassar 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/26 

Emenda  26 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Rapport A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Rapport annwali dwar l-implimentazzjoni tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni 

(2018/2099(INI)) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 6 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

6. Jinnota bi tħassib li l-użu tal-aġent 

nervin Novichok f'Salisbury f'Marzu 2018 

kien l-ewwel attakk ta' dan it-tip fuq art 

Ewropea mit-Tieni Gwerra Dinjija 'l 

hawn u sussegwentement wassal għall-

mewt ta' ċittadin tal-UE; iħeġġeġ lill-

Kunsill Ewropew jadotta miżuri restrittivi 

kontra dawk responsabbli għall-użu u l-

proliferazzjoni ta' armi kimiċi; 

imħassar 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/27 

Emenda  27 

Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, 

Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Rapport A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Rapport annwali dwar l-implimentazzjoni tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni 

(2018/2099(INI)) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 7 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

7. Jisħaq li l-okkupazzjoni tar-Russja 

fl-Ukrajna għadha għaddejja, il-ftehimiet 

ta' Minsk – li mingħajrhom ma jistax 

ikun hemm soluzzjoni għall-kunflitt – ma 

ġewx implimentati u l-annessjoni illegali 

u l-militarizzazzjoni tal-Krimea għadhom 

għaddejjin; jinsab ferm imħasseb li l-

eżerċizzji u l-attivitajiet militari eċċessivi 

tar-Russja u t-tattiċi ibridi tagħha, inkluż 

iċ-ċiberterroriżmu, l-aħbarijiet foloz u l-

kampanji ta' diżinformazzjoni, u r-rikatti 

ekonomiċi u tal-enerġija qegħdin 

jiddestabbilizzaw il-pajjiżi tas-Sħubija tal-

Lvant u l-Balkani tal-Punent, u qegħdin 

jintlaqtu wkoll id-demokraziji tal-Punent, 

u jiżdiedu t-tensjonijiet fi ħdanhom; 

jinsab imħasseb dwar il-fatt li fis-snin li 

ġejjin l-ambjent tas-sigurtà madwar l-UE 

se jibqa' volatili ħafna; itenni l-

importanza strateġika tal-Balkani tal-

Punent għas-sigurtà u l-istabbiltà tal-UE, 

kif ukoll il-bżonn li l-impenn politiku tal-

UE lejn ir-reġjun jiġi ffokat u msaħħaħ, 

inkluż bit-tisħiħ tal-mandat tal-

missjonijiet tal-PSDK tal-UE; jinsab 

fermament konvint li sabiex tingħeleb il-

vulnerabbiltà tal-UE, hemm bżonn ta' 

aktar integrazzjoni u koordinazzjoni; 

imħassar 
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Emenda  28 

Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, 

Marina Albiol Guzmán, Emmanuel Maurel, Ángela Vallina 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Rapport A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Rapport annwali dwar l-implimentazzjoni tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni 

(2018/2099(INI)) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 8 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

8. Jinnota li din il-ħtieġa għal 

kooperazzjoni kienet dejjem aktar 

rikonoxxuta fl-aħħar snin u jilqa' l-

progress li sar f'din id-direzzjoni, bħat-

twaqqif ta' Kooperazzjoni Strutturata 

Permanenti (PESCO), minkejja li għad 

iridu jiġu evalwati kif jixraq ir-regoli 

konkreti; iqis li l-UE għandha ssaħħaħ 

ukoll id-djalogu u l-kooperazzjoni ma' 

pajjiżi terzi fir-reġjun tagħha u ma' 

organizzazzjonijiet reġjonali u 

subreġjonali; 

imħassar 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/29 

Emenda  29 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Emmanuel 

Maurel, Ángela Vallina 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Rapport A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Rapport annwali dwar l-implimentazzjoni tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni 

(2018/2099(INI)) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 9 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

9. Jenfasizza, madankollu, li sal-lum 

il-ġurnata l-kooperazzjoni għadha fi 

stadju ta' żvilupp u għad hemm ħafna 

aktar xi jsir biex jiġi żgurat li l-UE u l-

Istati Membri jibbenefikaw mill-

kooperazzjoni profonda, sostnuta u fit-tul 

dwar id-difiża; 

imħassar 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/30 

Emenda  30 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Emmanuel 

Maurel, Ángela Vallina 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Rapport A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Rapport annwali dwar l-implimentazzjoni tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni 

(2018/2099(INI)) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 10 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

10. Jenfasizza l-benefiċċji prattiċi u 

finanzjarji ta' aktar integrazzjoni tal-

kapaċitajiet ta' difiża Ewropej; 
jissottolinja li permezz ta' ħidma 

komprensiva u affidabbli min-naħa tal-

partijiet interessati kollha huwa possibbli li 

jiżdiedu l-kamp ta' applikazzjoni u l-

effiċjenza tal-infiq fuq id-difiża mingħajr 

ma jiżdied l-infiq fuq id-difiża nnifisha; 

10. Jissottolinja li permezz ta' ħidma 

komprensiva u affidabbli min-naħa tal-

partijiet interessati kollha huwa possibbli li 

jiżdiedu l-kamp ta' applikazzjoni u l-

effiċjenza tal-infiq fuq id-difiża mingħajr 

ma jiżdied l-infiq fuq id-difiża nnifisha; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/31 

Emenda  31 

Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, 

Marina Albiol Guzmán, Emmanuel Maurel, Ángela Vallina 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Rapport A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Rapport annwali dwar l-implimentazzjoni tal-Politika ta' Sigurtà u ta' Difiża Komuni 

(2018/2099(INI)) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 11 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

11. Jinnota li d-difiża tal-Istati Membri 

tal-UE tiddependi l-ewwel nett mir-rieda 

politika tagħhom u mill-kapaċità militari 

tagħhom li jassumu r-responsabbiltajiet 

tagħhom f'ambjent strateġiku inċert; 

jissottolinja kemm hi importanti r-rabta 

transatlantika għas-sigurtà u d-difiża tad-

demokraziji Ewropej u tal-Amerka ta' Fuq; 

jesprimi tħassib, madankollu, dwar l-istat 

attwali ta' din ir-relazzjoni u jistieden lill-

forzi politiċi u soċjetali responsabbli kollha 

fuq iż-żewġ naħat tal-Atlantiku biex 

ikomplu jsaħħu aktar milli jimminaw din 

ir-relazzjoni kruċjali; jissottolinja l-ħtieġa 

li jiġi evitat li d-diffikultajiet reċenti fir-

relazzjoni kummerċjali jkollhom effetti 

sekondarji fuq ir-relazzjoni transatlantika 

fir-rigward tas-sigurtà; jenfasizza li 

awtonomija strateġika definita tajjeb se 

trawwem is-sigurtà Ewropea kif ukoll ir-

relazzjonijiet bejn l-UE u n-NATO; itenni 

f'dan l-isfond li hemm ħtieġa akbar għal 

kooperazzjoni fil-qasam tad-difiża fil-livell 

Ewropew u biex ir-riżorsi jkunu ffukati 

fuq prijoritajiet ewlenin; 

11. Jinnota li d-difiża tal-Istati Membri 

tal-UE tiddependi l-ewwel nett mir-rieda 

politika tagħhom u mill-kapaċità militari 

tagħhom li jassumu r-responsabbiltajiet 

tagħhom f'ambjent strateġiku inċert; 

jissottolinja kemm hi importanti r-rabta 

transatlantika għas-sigurtà u d-difiża tad-

demokraziji Ewropej u tal-Amerka ta' Fuq; 

jesprimi tħassib, madankollu, dwar l-istat 

attwali ta' din ir-relazzjoni u jistieden lill-

forzi politiċi u soċjetali responsabbli kollha 

fuq iż-żewġ naħat tal-Atlantiku biex 

ikomplu jsaħħu aktar milli jimminaw din 

ir-relazzjoni kruċjali; jissottolinja l-ħtieġa 

li jiġi evitat li d-diffikultajiet reċenti fir-

relazzjoni kummerċjali jkollhom effetti 

sekondarji fuq ir-relazzjoni transatlantika 

fir-rigward tas-sigurtà; 

Or. en 
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