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5.12.2018 A8-0375/22 

Ändringsförslag  22 

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

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Årsrapport om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 

(2018/2099(INI)) 

Förslag till resolution 

Beaktandeled 10 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 med beaktande av 

diskussionsunderlaget om framtiden för ett 

europeiskt försvar av den 7 juni 2017, 

 med beaktande av 

diskussionsunderlaget om framtiden för ett 

europeiskt försvar av den 7 juni 2017 och 

dess konsekvenser för neutrala 

medlemsstater som Irland, 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/23 

Ändringsförslag  23 

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

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

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Årsrapport om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 

(2018/2099(INI)) 

Förslag till resolution 

Skäl A 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

A. Medlemsstaterna har föresatt sig 

att gradvis utforma en gemensam 

försvarspolitik som i enlighet med 

bestämmelserna i artikel 42 i EU-

fördraget skulle kunna leda till ett 

gemensamt försvar, och därmed stärka 

den europeiska identiteten och 

självständigheten i syfte att främja fred, 

säkerhet och framsteg i Europa och 

övriga delar av världen. 

utgår 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/24 

Ändringsförslag  24 

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

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Årsrapport om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 

(2018/2099(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 1 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

1. Europaparlamentet noterar att den 

regelbaserade världsordningen utmanas i 

allt större utsträckning, i EU:s grannskap 

och utöver det, på både politisk och militär 

nivå och, på senare tid även på 

kommersiell och ekonomisk nivå. 

Parlamentet noterar att dessa systematiska 

utmaningar åtföljs av en strategisk 

internationell miljö som ständigt försämras 

och som konfronteras med konflikter 

mellan och inom stater samt våld, 

terrorism, statssammanbrott, och it- och 

hybridattacker mot grundpelarna i våra 

samhällen, klimatförändringarnas effekter 

och naturkatastrofer. Parlamentet erkänner 

att försvaret av den regelbaserade 

internationella ordningen, internationell 

rätt och de värden som försvaras av fria 

demokratier bör vara av yttersta prioritet 

och att det bör tas upp utan kompromisser. 

1. Europaparlamentet noterar att den 

regelbaserade världsordningen utmanas i 

allt större utsträckning, i EU:s grannskap 

och utöver det. Parlamentet noterar att 

dessa systematiska utmaningar åtföljs av en 

strategisk internationell miljö som ständigt 

försämras och som konfronteras med 

konflikter mellan och inom stater samt 

våld, terrorism, statssammanbrott, och it- 

och hybridattacker mot grundpelarna i våra 

samhällen, klimatförändringarnas effekter 

och naturkatastrofer. Parlamentet erkänner 

att försvaret av den regelbaserade 

internationella ordningen, internationell 

rätt och de värden som försvaras av fria 

demokratier bör vara av yttersta prioritet 

och att det bör tas upp utan kompromisser. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/25 

Ändringsförslag  25 

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

Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Årsrapport om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 

(2018/2099(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 5 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

5. Europaparlamentet konstaterar att 

Rysslands verksamhet på senare tid och 

politik har minskat stabiliteten och ändrat 

säkerhetsmiljön, och understryker att EU 

och medlemsstaterna måste åstadkomma 

ett mer gemensamt, strategiskt 

tillvägagångssätt när det gäller Ryssland. 

utgår 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/26 

Ändringsförslag  26 

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

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Årsrapport om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 

(2018/2099(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 6 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

6. Europaparlamentet konstaterar 

med oro att användningen av nervgasen 

novitjok i Salisbury i mars 2018 var den 

första attacken av den sorten på europeisk 

mark sedan andra världskriget och 

resulterade i en EU-medborgares död. 

Parlamentet uppmanar rådet att vidta 

restriktiva åtgärder mot dem som är 

ansvariga för användningen och 

spridningen av kemiska vapen. 

utgår 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/27 

Ändringsförslag  27 

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

Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Årsrapport om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 

(2018/2099(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 7 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

7. Europaparlamentet betonar att 

Rysslands ockupation i Ukraina 

fortfarande pågår, att Minskavtalen – 

utan vilka det inte kan finnas någon 

lösning på konflikten – inte har 

genomförts och att den illegala 

annekteringen och militariseringen av 

Krimhalvön fortsätter. Parlamentet är 

djupt oroat över att Rysslands överdrivna 

militära övningar och verksamhet och 

dess hybrida taktiker, inklusive 

cyberterrorism, falska nyheter och 

desinformationskampanjer samt 

ekonomisk och energirelaterad 

utpressning destabiliserar länderna i det 

östliga partnerskapet och på västra 

Balkan och att de också drabbar 

västerländska demokratier och ökar 

spänningar inom dem. Parlamentet är 

bekymrat över att säkerhetsläget i EU:s 

närområde kommer att fortsätta vara 

mycket instabilt för flera år framöver. 

Parlamentet upprepar att västra Balkan 

är av strategisk betydelse för EU:s 

säkerhet och stabilitet och att EU:s 

politiska engagemang gentemot regionen 

behöver riktas om och stärkas, däribland 

genom att stärka mandatet för EU:s 

GSFP-uppdrag. Parlamentet är fast 

övertygat om att mer integration och 

utgår 
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samordning behövs för att övervinna 

EU:s sårbarhet. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/28 

Ändringsförslag  28 

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

Marina Albiol Guzmán, Emmanuel Maurel, Ángela Vallina 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Årsrapport om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 

(2018/2099(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 8 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

8. Europaparlamentet noterar att 

detta behov av samarbete har erkänts allt 

oftare under senare år, och välkomnar de 

framsteg som har gjorts i denna riktning, 

såsom upprättandet av ett permanent 

strukturerat samarbete (Pesco), även om 

konkreta resultat fortfarande måste 

utvärderas ordentligt. Parlamentet anser 

att EU också bör stärka dialogen och 

samarbetet med tredjeländer i sin region 

samt med regionala och subregionala 

organisationer. 

utgår 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/29 

Ändringsförslag  29 

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

Maurel, Ángela Vallina 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Årsrapport om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 

(2018/2099(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 9 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

9. Europaparlamentet betonar dock 

att samarbetet hittills ännu befinner sig i 

utvecklingsskedet, och att mycket mer 

behöver göras för att EU och 

medlemsstaterna ska kunna skörda 

frukterna av ett fördjupat, varaktigt och 

långsiktigt samarbete på försvarsområdet. 

utgår 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/30 

Ändringsförslag  30 

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

Maurel, Ángela Vallina 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Årsrapport om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 

(2018/2099(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 10 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

10. Europaparlamentet betonar de 

praktiska och ekonomiska fördelarna med 

ytterligare integrering av de europeiska 

försvarskapaciteterna. Parlamentet 

understryker att det genom omfattande och 

tillförlitligt arbete från alla berörda parter 

är möjligt att öka försvarsutgifternas 

omfattning och effektivitet utan att öka 

försvarsutgifterna i sig. 

10. Parlamentet understryker att det 

genom omfattande och tillförlitligt arbete 

från alla berörda parter är möjligt att öka 

försvarsutgifternas omfattning och 

effektivitet utan att öka försvarsutgifterna i 

sig. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/31 

Ändringsförslag  31 

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

Marina Albiol Guzmán, Emmanuel Maurel, Ángela Vallina 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Betänkande A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Årsrapport om genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken 

(2018/2099(INI)) 

Förslag till resolution 

Punkt 11 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

11. Europaparlamentet konstaterar att 

EU-medlemsstaternas försvar främst beror 

på deras politiska vilja och deras militära 

förmåga att ta sitt ansvar i en osäker 

strategisk miljö. Parlamentet understryker 

betydelsen av de transatlantiska banden för 

de europeiska och nordamerikanska 

demokratiernas säkerhet och försvar. 

Parlamentet är dock bekymrat över den 

nuvarande situationen i relationerna, och 

uppmanar alla ansvarstagande politiska och 

samhälleliga krafter på båda sidor av 

Atlanten att ytterligare stärka snarare än att 

underminera detta mycket viktiga 

förhållande. Parlamentet understryker att 

man måste undvika att den senaste tidens 

svårigheter i handelsförbindelserna sprids 

till den transatlantiska säkerhetsrelationen. 

Parlamentet betonar att en väl definierad 

strategisk självständighet kommer att 

främja den europeiska säkerheten samt 

förbindelserna mellan EU och Nato. 

Parlamentet upprepar mot denna 

bakgrund att det finns ett ökat behov av 

försvarssamarbete på europeisk nivå och 

att resurser fokuseras på 

nyckelprioriteringar. 

11. Europaparlamentet konstaterar att 

EU-medlemsstaternas försvar främst beror 

på deras politiska vilja och deras militära 

förmåga att ta sitt ansvar i en osäker 

strategisk miljö. Parlamentet understryker 

betydelsen av de transatlantiska banden för 

de europeiska och nordamerikanska 

demokratiernas säkerhet och försvar. 

Parlamentet är dock bekymrat över den 

nuvarande situationen i relationerna, och 

uppmanar alla ansvarstagande politiska och 

samhälleliga krafter på båda sidor av 

Atlanten att ytterligare stärka snarare än att 

underminera detta mycket viktiga 

förhållande. Parlamentet understryker att 

man måste undvika att den senaste tidens 

svårigheter i handelsförbindelserna sprids 

till den transatlantiska säkerhetsrelationen. 

Or. en 
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