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Emenda  32 

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 13 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

13. Iqis li aktar investiment fl-oqsma 

tas-sigurtà u d-difiża huwa kwistjoni ta' 

urġenza għall-Istati Membri u l-UE u li s-

solidarjetà u l-kooperazzjoni fil-qasam 

tad-difiża għandhom isiru n-norma, kif 

deskritt fl-Istrateġija Globali tal-UE; jilqa' 

l-progress li sar s'issa fl-implimentazzjoni 

tad-dispożizzjonijiet għas-sigurtà u d-difiża 

tal-Istrateġija Globali tal-UE; jemmen li 

dawn il-kisbiet iwittu t-triq għal bidliet 

strutturali importanti fil-ġejjieni;  

13. Jilqa' l-progress li sar s'issa fl-

implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet 

għas-sigurtà u d-difiża tal-Istrateġija 

Globali tal-UE; jemmen li dawn il-kisbiet 

iwittu t-triq għal bidliet strutturali 

importanti fil-ġejjieni; 

Or. en 
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Emenda  33 

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 

Paragrafu 14 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

14. Jistieden lill-Istati Membri 

jimmiraw lejn il-mira ta' 2 % tal-PDG 

għall-infiq fuq id-difiża, u biex jonfqu 

20 % tal-baġits tad-difiża tagħhom fuq 

tagħmir identifikat bħala meħtieġ mill-

Aġenzija Ewropea għad-Difiża (EDA), 

inklużi r-riċerka u l-iżvilupp relatati; 

imħassar 

Or. en 
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Emenda  34 
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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 15 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

15. Jilqa' l-ħolqien ta' titlu dedikat 

għad-difiża fil-proposta tal-QFP tal-

Kummissjoni, u b'mod partikolari l-

istabbiliment ta' linja baġitarja li minnha se 

jiġu ffinanzjati l-proġetti tal-Fond 

Ewropew għad-Difiża u l-Mobbiltà 

Militari; huwa tal-fehma li dawn id-

deċiżjonijiet, wisq probabbli, se jitolbu l-

ġestjoni ċentralizzata tad-difiża fil-livell 

tal-Kummissjoni; jissottolinja li l-

finanzjament minn dik il-linja baġitarja 

għandu jintefaq esklużivament għal 

skopijiet ta' difiża mingħajr 

politiċizzazzjoni peress li s-sigurtà hija 

indiviżibbli u għandha tkun koerenti mal-

ħtiġijiet ta' kapaċità u infrastruttura tal-

Istati Membri u f'konformità mal-

aspirazzjonijiet tal-UE għal awtonomija 

strateġika;  

15. Jirrifjuta l-ħolqien ta' titlu dedikat 

għad-difiża fil-proposta tal-QFP tal-

Kummissjoni, u b'mod partikolari l-

istabbiliment ta' linja baġitarja li minnha se 

jiġu ffinanzjati l-proġetti tal-Fond 

Ewropew għad-Difiża u l-Mobbiltà 

Militari; ifakkar li l-istabbiliment tat-

titlu V il-ġdid dwar is-Sigurtà u d-Difiża, 

il-programm ta' riċerka dwar id-difiża tal-

UE, il-Fond Ewropew għad-Difiża u l-

Mobbiltà Militari b'mod ċar jiksru d-

dispożizzjonijiet stabbiliti fl-Artikolu 41(2) 

tat-TUE, li jiddikjara li kwalunkwe nefqa 

li tirriżulta minn azzjonijiet li għandhom 

implikazzjonijiet militari jew ta' difiża ma 

jridux jitħallsu mill-baġit tal-Unjoni; 

jiddenunzja u jiddeplora bil-qawwa l-

ħeffa bla preċedent li biha l-UE qed tiġi 

militarizzata; ifakkar li l-aħjar mod biex 

jiġu ppreservati u promossi l-paċi u l-

istabbiltà huwa l-enfasi fuq il-qerda tal-

faqar, l-għajnuna umanitarja, l-iżvilupp 

ekonomiku u soċjali ġust u sostenibbli, ir-

riżoluzzjoni paċifika u diplomatika tal-

kunflitti, id-diżarm, id-demobilizzazzjoni 

tat-truppi u l-programmi ta' 

riintegrazzjoni;  
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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 18 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

18. Jappella għall-istabbiliment ta' linji 

gwida preċiżi li jipprovdu qafas definit 

tajjeb għall-attivazzjoni u l-

implimentazzjoni futura tal-Artikolu 42(7) 

tat-TUE; jitlob li jiġi elaborat u adottat 

Ktieb Abjad tal-UE dwar is-Sigurtà u d-

Difiża li se jiggarantixxi li l-proċessi 

attwali u futuri għall-bini tal-kapaċità 

jkunu bbażati fuq l-interessi tas-sigurtà tal-

UE;  

18. Jappella għall-istabbiliment ta' linji 

gwida preċiżi li jipprovdu qafas definit 

tajjeb għall-attivazzjoni u l-

implimentazzjoni futura tal-Artikolu 42(7) 

tat-TUE sabiex jiġi żgurat li qatt ma 

jintuża b'mod ħażin; jitlob li jiġi elaborat u 

adottat Ktieb Abjad tal-UE dwar is-Sigurtà 

u d-Difiża li se jiggarantixxi li l-proċessi 

attwali u futuri għall-bini tal-kapaċità 

jkunu bbażati fuq l-interessi tas-sigurtà tal-

UE; 

Or. en 
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Emenda  36 

Sabine Lösing, 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 19 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

19. Jilqa' wkoll il-proposta mill-

VP/RGħ, bl-appoġġ tal-Kummissjoni, għal 

Faċilità Ewropea għall-Paċi, li se 

tiffinanzja parti mill-ispejjeż tal-attivitajiet 

tad-difiża tal-UE bħall-missjonijiet għaż-

żamma tal-paċi tal-Unjoni Afrikana, l-

ispejjeż komuni tal-operazzjonijiet militari 

proprji tal-PSDK u l-bini tal-kapaċità 

militari għal sħab li huma esklużi mill-

finanzjament baġitarju mill-Artikolu 41(2) 

tat-TUE; jafferma mill-ġdid il-ħtieġa li tiġi 

evitata d-duplikazzjoni ma' strumenti 

eżistenti oħra; jinnota b'mod partikolari l-

inklużjoni ambizzjuża, u l-espansjoni, tal-

mekkaniżmu Athena għall-finanzjament 

komuni tal-missjonijiet u l-operazzjonijiet 

tal-PSDK, li hija talba antika tal-

Parlament; jappella għal kontroll 

finanzjarju mtejjeb tal-missjonijiet futuri 

kollha u għal valutazzjonijiet tal-impatt 

f'waqthom; 

19. Jirrifjuta l-proposta mill-VP/RGħ, 

bl-appoġġ tal-Kummissjoni, għal Faċilità 

Ewropea għall-Paċi, li se tiffinanzja parti 

mill-ispejjeż tal-attivitajiet tad-difiża tal-

UE bħall-missjonijiet għaż-żamma tal-paċi 

tal-Unjoni Afrikana, l-ispejjeż komuni tal-

operazzjonijiet militari proprji tal-PSDK u 

l-bini tal-kapaċità militari għal sħab, 

inklużi t-tagħmir u l-armi, li huma esklużi 

mill-finanzjament baġitarju mill-

Artikolu 41(2) tat-TUE; ifakkar li dan l-

istrument il-ġdid Ewropew jiffaċilita l-

inklużjoni, u l-espansjoni, tal-mekkaniżmu 

Athena għall-finanzjament komuni tal-

missjonijiet u l-operazzjonijiet tal-PSDK, li 

jimplika l-involviment finanzjarju 

awtomatiku ta' kull Stat Membru f'kull 

missjoni militari tal-UE, irrispettivament 

mill-involviment reali tagħhom; 

Or. en 



 

AM\1171386MT.docx  PE631.558v01-00 

MT Magħquda fid-diversità MT 

 

5.12.2018 A8-0375/37 

Emenda  37 

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

Emmanuel Maurel, Ángela Vallina 
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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 19 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

19. Jilqa' wkoll il-proposta mill-

VP/RGħ, bl-appoġġ tal-Kummissjoni, għal 

Faċilità Ewropea għall-Paċi, li se 

tiffinanzja parti mill-ispejjeż tal-attivitajiet 

tad-difiża tal-UE bħall-missjonijiet għaż-

żamma tal-paċi tal-Unjoni Afrikana, l-

ispejjeż komuni tal-operazzjonijiet militari 

proprji tal-PSDK u l-bini tal-kapaċità 

militari għal sħab li huma esklużi mill-

finanzjament baġitarju mill-Artikolu 41(2) 

tat-TUE; jafferma mill-ġdid il-ħtieġa li tiġi 

evitata d-duplikazzjoni ma' strumenti 

eżistenti oħra; jinnota b'mod partikolari l-

inklużjoni ambizzjuża, u l-espansjoni, tal-

mekkaniżmu Athena għall-finanzjament 

komuni tal-missjonijiet u l-operazzjonijiet 

tal-PSDK, li hija talba antika tal-

Parlament; jappella għal kontroll 

finanzjarju mtejjeb tal-missjonijiet futuri 

kollha u għal valutazzjonijiet tal-impatt 

f'waqthom; 

19. Jirrifjuta l-proposta mill-VP/RGħ, 

bl-appoġġ tal-Kummissjoni, għal Faċilità 

Ewropea għall-Paċi, li se tiffinanzja parti 

mill-ispejjeż tal-attivitajiet tad-difiża tal-

UE bħall-missjonijiet għaż-żamma tal-paċi 

tal-Unjoni Afrikana, l-ispejjeż komuni tal-

operazzjonijiet militari proprji tal-PSDK u 

l-bini tal-kapaċità militari għal sħab, 

inklużi t-tagħmir u l-armi, li huma esklużi 

mill-finanzjament baġitarju mill-

Artikolu 41(2) tat-TUE; jafferma mill-ġdid 

il-ħtieġa li tiġi evitata d-duplikazzjoni ma' 

strumenti eżistenti oħra; ifakkar li dan l-

istrument il-ġdid jiffaċilita l-inklużjoni 

ambizzjuża, u l-espansjoni, tal-

mekkaniżmu Athena għall-finanzjament 

komuni tal-missjonijiet u l-operazzjonijiet 

tal-PSDK, li jimplika l-involviment 

finanzjarju awtomatiku ta' kull Stat 

Membru f'kull missjoni militari tal-UE, 

irrispettivament sa liema punt ikun dak l-

involviment, li hija talba antika tal-

Parlament; jappella għal kontroll 

finanzjarju mtejjeb tal-missjonijiet futuri 

kollha u għal valutazzjonijiet tal-impatt 

f'waqthom; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 27 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

27. Iqis li l-kapaċitajiet għas-sigurtà u 

d-difiża tal-Unjoni jistgħu jittejbu billi jsir 

użu aħjar mill-oqfsa eżistenti tal-

kooperazzjoni militari u ta' difiża bħalma 

huma l-kwartieri ġenerali tal-korpi 

multinazzjonali Ewropej ta' intervent 

rapidu u l-gruppi tattiċi tal-UE, li jsaħħu u 

mhux jidduplikaw inizjattivi simili fi ħdan 

in-NATO; jemmen li dan se 

jikkontribwixxi għat-trasformazzjoni 

kontinwa tal-forzi armati nazzjonali u biex 

jintlaħaq l-għan li jkun aktar 

interoperabbli, aktar sostenibbli, aktar 

flessibbli u aktar utilizzabbli;  

27. Iqis li l-kapaċitajiet għas-sigurtà u 

d-difiża tal-Unjoni jistgħu jittejbu billi jsir 

użu aħjar mill-oqfsa eżistenti tal-

kooperazzjoni militari u ta' difiża bħalma 

huma l-kwartieri ġenerali tal-korpi 

multinazzjonali Ewropej ta' intervent 

rapidu u l-gruppi tattiċi tal-UE; jemmen li 

dan se jikkontribwixxi għat-

trasformazzjoni kontinwa tal-forzi armati 

nazzjonali u biex jintlaħaq l-għan li jkun 

aktar interoperabbli, aktar sostenibbli, aktar 

flessibbli u aktar utilizzabbli; 

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 28 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

28. Jilqa' l-istabbiliment tal-

Programm Ewropew għall-Iżvilupp 

Industrijali fil-Qasam tad-Difiża (EDIDP) 

bil-għan li jappoġġja l-kompetittività u l-

kapaċità innovattiva tal-industrija tad-

difiża tal-UE b'EUR 500 miljun sal-2020; 

jappella biex jiġi implimentat malajr; 

imħassar 

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

(2018/2099(INI)) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 30 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

30. Jilqa' l-proposta għal regolament li 

jistabbilixxi Fond Ewropew għad-Difiża 

(EDF) u l-finanzjament sostanzjali propost 

mill-Kummissjoni Ewropea għall-QFP li 

jmiss; jitlob li jitqiesu l-lezzjonijiet inizjali 

misluta mill-implimentazzjoni tal-EDIDP, 

il-Proġett Pilota u l-Azzjoni Preparatorja 

għar-Riċerka dwar id-Difiża; jenfasizza li 

r-riżultati tal-EDIDP għandhom jiġu 

kkunsidrati kif xieraq u jesprimi t-tama li 

l-proposta tista' tiġi miftiehma kemm jista' 

jkun malajr bil-għan li tittejjeb l-

industrija tad-difiża tal-Ewropa u l-

kapaċità tagħha li tikkoopera mas-sħab 

tagħha;  

30. Jirrifjuta l-proposta għal 

regolament li jistabbilixxi Fond Ewropew 

għad-Difiża (EDF) u l-finanzjament 

sostanzjali propost mill-Kummissjoni 

Ewropea għall-QFP li jmiss;  

Or. en 
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Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 31 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

31. Jisħaq li l-objettivi ta' sigurtà u 

difiża strateġiċi tal-UE jistgħu jinkisbu biss 

permezz tal-eqreb koordinazzjoni tal-

ħtiġijiet u tar-rekwiżiti għall-bini ta' 

kapaċità fuq medda twila ta' żmien kemm 

tal-forzi armati kif ukoll tal-industriji tad-

difiża tal-Istati Membri; jinnota li kemm 

il-Pjan ta' Żvilupp tal-Kapaċitajiet (CDP) 

kif ukoll ir-Rieżami Annwali Koordinat 

dwar id-Difiża (CARD) jistgħu jagħtu 

kontributi importanti għall-kisba ta' dan 

l-għan;  

31. Jisħaq li l-objettivi ta' sigurtà u 

difiża strateġiċi tal-UE jistgħu jinkisbu biss 

permezz tal-eqreb koordinazzjoni tal-

ħtiġijiet u tar-rekwiżiti għall-bini ta' 

kapaċità fuq medda twila ta' żmien kemm 

tal-forzi armati kif ukoll tal-industriji tad-

difiża tal-Istati Membri;  

Or. en 

 

 


