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5.12.2018 A8-0375/42 

Emenda  42 

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 32 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

32. Jenfasizza għal darb'oħra li l-EDA 

għandha tkun l-aġenzija ta' 

implimentazzjoni għall-azzjonijiet tal-

Unjoni skont il-politika Ewropea dwar il-

Kapaċitajiet u l-Armamenti, fejn previst 

mit-Trattat ta' Lisbona; jisħaq li n-nefqa 

amministrattiva u operazzjonali tal-EDA 

għandha tiġi ffinanzjata mill-baġit tal-

Unjoni; jilqa' l-aġġustamenti minuri li 

saru fil-baġit tal-EDA, iżda jenfasizza li ż-

żieda fir-responsabbiltajiet tal-EDA fil-

kuntest ta', fost affarijiet oħra, il-PESCO, 

il-CARD u l-Fond Ewropew għad-Difiża 

tirrikjedi finanzjament adegwat; 

32. Jenfasizza għal darb'oħra li l-EDA 

għandha tkun l-aġenzija ta' 

implimentazzjoni għall-azzjonijiet tal-

Unjoni skont il-politika Ewropea dwar il-

Kapaċitajiet u l-Armamenti, fejn previst 

mit-Trattat ta' Lisbona; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/43 

Emenda  43 

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

López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Emmanuel Maurel, Lynn Boylan  

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 36 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

36. Jilqa' l-implimentazzjoni ta' 

Kooperazzjoni Strutturata Permanenti 

(PESCO) inklużiva bħala pass 

fundamentali lejn kooperazzjoni aktar 

mill-qrib fl-oqsma tas-sigurtà u d-difiża 

fost l-Istati Membri; jirrikonoxxi l-

karattru tal-PESCO bħala proġett fit-tul 

legalment vinkolanti, inkluż sett ta' 

impenji ambizzjużi ħafna kif ukoll firxa 

ta' proġetti kooperattivi; jisħaq fuq il-

ħtieġa li jkun hemm allinjament sħiħ bejn 

l-attivitajiet tal-PESCO, attivitajiet oħra 

tal-PSDK, b'mod partikolari l-objettivi tal-

PSDK kif definiti mit-TUE, u l-attivitajiet 

man-NATO; iqis li l-PESCO għandha 

tkun xprun tal-kapaċitajiet tal-bini għaż-

żewġ organizzazzjonijiet; 

36. Jirrifjuta l-implimentazzjoni tal-

Kooperazzjoni Strutturata Permanenti 

(PESCO) bħala pass lejn il-

militarizzazzjoni tal-Unjoni Ewropea u l-

fondazzjoni de facto tal-Unjoni Ewropea 

tad-Difiża; iwissi, f'dan ir-rigward, li bil-

PESCO, ir-regola attwali tal-unanimità fi 

ħdan il-Kunsill fil-materja tad-

deċiżjonijiet PESK u PSDK se tkun 

annullata; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/44 

Emenda  44 

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 37 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

37. Jistieden lill-Istati Membri 

parteċipanti jippreżentaw proġetti 

b'dimensjoni Ewropea strateġika, li 

jwieġbu għal nuqqasijiet ta' kapaċità 

identifikati mill-UE u li jsaħħu l-EDTIB; 

jistieden lill-Istati Membri jipparteċipaw 

fil-PESCO juru aktar ambizzjoni u jqisu 

bis-sħiħ il-livell tal-valur miżjud Ewropew 

meta jippreżentaw proposti għal aktar 

proġetti tal-PESCO; 

37. Jistieden lill-Istati Membri 

parteċipanti jippreżentaw proġetti 

b'dimensjoni Ewropea strateġika, li 

jwieġbu għal nuqqasijiet ta' kapaċità 

identifikati mill-UE u li jsaħħu l-EDTIB;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/45 

Emenda  45 

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 38 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

38. Jenfasizza l-konnessjoni mill-qrib 

tal-PESCO mal-CARD u l-Fond Ewropew 

għad-Difiża sabiex jissaħħu l-kapaċitajiet 

ta' difiża tal-Istati Membri; 

imħassar 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/46 

Emenda  46 

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 39 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

39. Jilqa' d-deċiżjoni tal-Kunsill li jiġi 

stabbilit sett komuni ta' regoli ta' 

governanza għall-proġetti PESCO, filwaqt 

li jiċċara bosta mill-mistoqsijiet miftuħa li 

għadhom jippersistu dwar id-dettalji tal-

implimentazzjoni tal-PESCO; jinnota, 

madankollu, li approprjazzjonijiet 

baġitarji addizzjonali possibbli se jkunu 

meħtieġa biex ikopru n-nefqa 

amministrattiva tas-Servizz Ewropew 

għall-Azzjoni Esterna (SEAE) u l-EDA 

biex ikunu jistgħu jwettqu l-funzjonijiet 

tagħhom bħala s-segretarjat tal-PESCO; 

39. Jirrifjuta d-deċiżjoni tal-Kunsill li 

jiġi stabbilit sett komuni ta' regoli ta' 

governanza għall-proġetti PESCO; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/47 

Emenda  47 

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 50 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

50. Jemmen li l-UE u l-Istati Membri 

tagħha qed jiffaċċjaw theddid mingħajr 

preċedent fil-forma ta' attakki sponsorizzati 

mill-Istat u ċibernetiċi, kif ukoll iċ-

ċiberkriminalità u t-terroriżmu; jemmen li 

n-natura tal-attakki ċibernetiċi tagħmilhom 

theddida li tirrikjedi rispons fil-livell tal-

UE; iħeġġeġ lill-Istati Membri jipprovdu 

assistenza reċiproka f'każ ta' attakk 

ċibernetiku kontra kwalunkwe wieħed 

minnhom; 

50. Jemmen li l-UE u l-Istati Membri 

tagħha qed jiffaċċjaw theddid mingħajr 

preċedent fil-forma ta' attakki sponsorizzati 

mill-Istat u ċibernetiċi, kif ukoll iċ-

ċiberkriminalità u t-terroriżmu; jemmen li 

n-natura tal-attakki ċibernetiċi tagħmilhom 

theddida li tirrikjedi rispons fil-livell tal-

UE;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/48 

Emenda  48 

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 51 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

51. Jissottolinja li s-sħubija strateġika 

bejn l-UE u n-NATO hija fundamentali 

biex jiġu indirizzati l-isfidi tas-sigurtà li 

jiffaċċjaw l-UE u l-viċinat tagħha; filwaqt 

li jżomm f'moħħu li 22 mit-28 Stat 

Membru tal-UE huma wkoll membri tan-

NATO, jissottolinja li l-kooperazzjoni bejn 

l-UE u n-NATO għandha tkun 

komplementari u tirrispetta l-

ispeċifiċitajiet u r-rwoli ta' xulxin; jisħaq 

li ż-żewġ organizzazzjonijiet għandhom 

karatteristiċi distinti b'mod ċar u li 

għandhom jikkooperaw b'rispett sħiħ lejn l-

awtonomija u l-proċeduri ta' teħid ta' 

deċiżjonijiet ta' xulxin, abbażi tal-prinċipji 

ta' reċiproċità, mingħajr preġudizzju għall-

karatteristiċi speċifiċi tal-politika ta' sigurtà 

u ta' difiża ta' kwalunkwe Stat Membru; 

jinsab konvint li UE u NATO aktar 

b'saħħithom isaħħu lil xulxin, u b'hekk 

joħolqu aktar sinerġiji u effikaċja għas-

sigurtà u d-difiża tas-sħab kollha; jisħaq 

li s-sħubija strateġika bejn l-UE u n-

NATO hija fundamentali wkoll għall-

PSDK tal-UE li qed tevolvi u għall-

ġejjieni tal-Alleanza, kif ukoll għar-

relazzjonijiet bejn l-UE u r-Renju Unit 

wara l-Brexit; 

51. Jissottolinja li s-sħubija strateġika 

bejn l-UE u n-NATO mhijiex fundamentali 

biex jiġu indirizzati l-isfidi tas-sigurtà li 

jiffaċċjaw l-UE u l-viċinat tagħha; filwaqt 

li jirrikonoxxi li anki jekk 22 mit-28 Stat 

Membru tal-UE huma wkoll membri tan-

NATO, sitta mhumiex; jisħaq li ż-żewġ 

organizzazzjonijiet għandhom karatteristiċi 

distinti b'mod ċar u li għandhom 

jikkooperaw b'rispett sħiħ lejn l-

awtonomija u l-proċeduri ta' teħid ta' 

deċiżjonijiet ta' xulxin, abbażi tal-prinċipji 

ta' reċiproċità, mingħajr preġudizzju għall-

karatteristiċi speċifiċi tal-politika ta' sigurtà 

u ta' difiża ta' kwalunkwe Stat Membru; 

jinsab konvint li UE u NATO aktar 

b'saħħithom isaħħu lil xulxin; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/49 

Emenda  49 

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 52 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

52. Jilqa' l-pilastri ewlenin tad-

dikjarazzjoni l-ġdida bejn l-UE u n-NATO 

adottata waqt is-Summit tan-NATO fi 

Brussell fit-12 ta' Lulju 2018 u jenfasizza 

li l-implimentazzjoni b'suċċess tad-

Dikjarazzjoni Konġunta tiddependi mir-

rieda politika tal-Istati Membri kollha 

matul il-proċess kollu; filwaqt li 

jirrikonoxxi r-riżultati tanġibbli fl-

implimentazzjoni tal-74 azzjoni komuni, 

jemmen li huma meħtieġa aktar sforzi fir-

rigward tal-implimentazzjoni prattika tal-

bosta impenji li diġà saru, speċjalment fl-

oqsma tal-ġlieda kontra t-theddid ibridu, 

iċ-ċibersigurtà u l-eżerċizzji konġunti; 

jinnota b'mod partikolari l-involviment 

tal-EDA fl-implimentazzjoni tat-

30 azzjoni; 

imħassar 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/50 

Emenda  50 

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 53 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

53. Jisħaq li l-isforzi fir-rigward tal-

mobbiltà militari għandhom ikunu prijorità 

u kontribut għall-implimentazzjoni effikaċi 

tal-missjonijiet u l-operazzjonijiet tal-

PSDK u għall-pożizzjoni ta' difiża tal-

Alleanza; għaldaqstant iħeġġeġ liż-żewġ 

organizzazzjonijiet ikomplu jaħdmu 

flimkien fuq il-mobbiltà militari bl-eqreb 

mod possibbli, inkluż billi jiżviluppaw 

rekwiżiti komuni biex jiffaċilitaw il-

moviment rapidu ta' forzi u tagħmir 

madwar l-Ewropa, filwaqt li jżommu 

f'moħħhom l-isfidi multidirezzjonali li 

joriġinaw l-aktar min-Nofsinhar u mil-

Lvant; jistieden lill-Kummissjoni ssostni 

dawn l-isforzi bl-investimenti meħtieġa u, 

fejn xieraq, bil-leġiżlazzjoni; jisħaq li 

hemm bżonn li jitħaffew il-proċeduri 

amministrattivi għall-moviment 

transfruntier ta' forzi ta' reazzjoni rapida 

ġewwa l-UE; 

53. Jisħaq li l-isforzi fir-rigward tal-

mobbiltà militari ma għandhomx ikunu 

prijorità u kontribut għall-implimentazzjoni 

effikaċi tal-missjonijiet u l-operazzjonijiet 

tal-PSDK u għall-pożizzjoni ta' difiża tal-

Alleanza; jisħaq fuq il-fatt ukoll li 

għandha tingħata prijorità liż-żamma tal-

paċi; 

Or. en 
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Emenda  51 

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 54 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

54. Jenfasizza, f'dan il-kuntest, il-

komplementarjetà bejn l-UE u n-NATO u 

l-ħtieġa li jiġi żgurat li l-inizjattivi 

multinazzjonali fl-iżvilupp tal-kapaċità 

kemm tal-UE kif ukoll tan-NATO jkunu 

komplementari u jsaħħu lil xulxin b'mod 

reċiproku; 

imħassar 

Or. en 

 

 


