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5.12.2018 A8-0375/52 

Ändringsförslag  52 

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 55 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

55. Europaparlamentet betonar vikten 

av samarbete och integration inom it-

säkerhet, inte bara mellan 

medlemsstaterna, huvudpartnerna och 

Nato utan också mellan olika aktörer i 

samhället. 

utgår 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/53 

Ändringsförslag  53 

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 57 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

57. Europaparlamentet anser det 

absolut nödvändigt att ytterligare stärka 

samarbetet med institutionella partner 

såsom FN, Nato, Afrikanska unionen och 

OSSE, liksom med strategiska bilaterala 

partner som Förenta staterna. Parlamentet 

rekommenderar att man satsar på 

partnerskap inom den gemensamma 

säkerhets- och försvarspolitiken för 

förstärkning av partnerländernas 

motståndskraft och reform av 

säkerhetssektorn. 

57. Europaparlamentet anser det 

absolut nödvändigt att ytterligare stärka 

samarbetet med institutionella partner 

såsom FN, Afrikanska unionen och OSSE, 

liksom med strategiska bilaterala partner 

som Förenta staterna. Parlamentet 

rekommenderar att man satsar på 

partnerskap inom den gemensamma 

säkerhets- och försvarspolitiken för 

förstärkning av partnerländernas 

motståndskraft och reform av 

säkerhetssektorn. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/54 

Ändringsförslag  54 

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 61 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

61. Europaparlamentet välkomnar de 

övergripande framsteg som gjorts inom 

ramen för den gemensamma säkerhets- och 

försvarspolitiken sedan den globala 

strategin presenterades, men noterar 

samtidigt att de parlamentariska 

strukturerna på EU-nivå, som inrättades 

vid en tidpunkt då unionens ambitionsnivå 

och verksamhet i säkerhets- och 

försvarsfrågor var ganska begränsad, inte 

längre är tillräckliga för den 

parlamentariska tillsyn som behövs inom 

ett politikområde som snabbt förändras och 

kräver kapaciteten att reagera snabbt. 

Parlamentet upprepar därför sin tidigare 

uppmaning att omvandla underutskottet för 

säkerhet och försvar till ett fullfjädrat 

utskott, och ge det de befogenheter som 

krävs för att det ska kunna bidra till en 

övergripande parlamentarisk tillsyn över 

den gemensamma säkerhets- och 

försvarspolitiken, inklusive permanent 

strukturerat samarbete, Europeiska 

försvarsbyrån och andra GSFP-åtgärder i 

enlighet med fördragen. Parlamentet anser 

att underutskottets uppgradering till utskott 

bör följa av det faktum att man på 

kommissionsnivå ersatt sin tidigare 

förvaltning av försvars- och 

säkerhetspolitiken med en mer 

61. Europaparlamentet välkomnar de 

övergripande framsteg som gjorts inom 

ramen för den gemensamma säkerhets- och 

försvarspolitiken sedan den globala 

strategin presenterades, men noterar 

samtidigt att de parlamentariska 

strukturerna på EU-nivå, som inrättades 

vid en tidpunkt då unionens ambitionsnivå 

och verksamhet i säkerhets- och 

försvarsfrågor var ganska begränsad, inte 

längre är tillräckliga för den 

parlamentariska tillsyn som behövs inom 

ett politikområde som snabbt förändras och 

kräver kapaciteten att reagera snabbt. 

Parlamentet upprepar därför sin tidigare 

uppmaning att omvandla underutskottet för 

säkerhet och försvar till ett fullfjädrat 

utskott, och ge det de befogenheter som 

krävs för att det ska kunna bidra till en 

övergripande parlamentarisk tillsyn över 

den gemensamma säkerhets- och 

försvarspolitiken. Parlamentet anser att 

underutskottets uppgradering till utskott 

bör följa av det faktum att man på 

kommissionsnivå ersatt sin tidigare 

förvaltning av försvars- och 

säkerhetspolitiken med en mer 

specialiserad modell som tar hänsyn till 

den ökande komplexiteten i de insatser 

som ska hanteras. 
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specialiserad modell som tar hänsyn till 

den ökande komplexiteten i de insatser 

som ska hanteras. 

Or. en 

 

 


