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8.3.2018 A8-0048/136 

Emenda  136 

Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Martina Michels, 

Helmut Scholz 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Rapport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Il-QFP li jmiss: Tħejjija tal-pożizzjoni tal-Parlament dwar il-QFP wara l-2020 

2017/2052(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 109a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  109a. jopponi ruħu għat-twaħħid tal-

istrumenti esterni kollha fi strument 

uniku, peress li s-superviżjoni 

demokratika, it-traċċabilità tal-fondi u tal-

infiq, kif ukoll l-iskrutinju parlamentari 

se jiġu ostakolati u jsiru aktar limitati; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/137 

Emenda  137 

Javier Couso Permuy, João Ferreira, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, 

Takis Hadjigeorgiou, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, Martina Michels, João 

Pimenta Lopes, Helmut Scholz, Neoklis Sylikiotis, Miguel Viegas 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Rapport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Il-QFP li jmiss: Tħejjija tal-pożizzjoni tal-Parlament dwar il-QFP wara l-2020 

2017/2052(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 111 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

111. Jemmen li l-ħolqien ta' intestatura 

ġdida ddedikata għal "Sigurtà, paċi u 

stabbiltà għal kulħadd" juri l-prijorità li l-

Unjoni tagħti lil din ir-responsabbiltà 

politika emerġenti, jirrikonoxxi l-

ispeċifiċità tagħha u jikseb konsistenza 

bejn id-dimensjoni interna u dik esterna 

tagħha; 

imħassar 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/138 

Emenda  138 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Martina Anderson, Lynn Boylan, 

Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Rina Ronja Kari, Merja 

Kyllönen, Paloma López Bermejo, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Rapport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Il-QFP li jmiss: Tħejjija tal-pożizzjoni tal-Parlament dwar il-QFP wara l-2020 

2017/2052(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 113 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

113. Jemmen li l-QFP li jmiss irid 

jappoġġja l-ħolqien ta' Unjoni Ewropea 

tad-Difiża; jinsab ħerqan dwar il-proposti 

leġiżlattivi rilevanti, b'segwitu għad-

dikjarazzjonijiet tal-Kummissjoni f'dawn 

l-oqsma, li jinkludu programm ta' riċerka 

tal-UE fil-qasam tad-difiża u programm 

ta' żvilupp industrijali kkomplementat 

mill-investiment tal-Istati Membri fit-

tagħmir kollaborattiv; jerġa' jafferma, 

f'dan il-kuntest, il-konvinzjoni qawwija 

tiegħu li l-prijoritajiet politiċi addizzjonali 

għandhom ikunu abbinati ma' mezzi 

finanzjarji addizzjonali; ifakkar li 

kooperazzjoni miżjuda fil-qasam tad-

difiża, l-aggregazzjoni tar-riċerka u tat-

tagħmir u l-eliminazzjoni tad-

duplikazzjonijiet se jagħtu spinta lill-

awtonomija strateġika u l-kompetittività 

tal-industrija tad-difiża tal-Ewropa u 

jwasslu għal gwadann kbir f'termini ta' 

effiċjenza, spiss stmat għal madwar 

EUR 26 biljun fis-sena;  

imħassar 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/139 

Emenda  139 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Javier Couso Permuy, Luke Ming 

Flanagan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Paloma López 

Bermejo, Martina Michels, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Rapport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Il-QFP li jmiss: Tħejjija tal-pożizzjoni tal-Parlament dwar il-QFP wara l-2020 

2017/2052(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 113 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

113. Jemmen li l-QFP li jmiss irid 

jappoġġja l-ħolqien ta' Unjoni Ewropea 

tad-Difiża; jinsab ħerqan dwar il-proposti 

leġiżlattivi rilevanti, b'segwitu għad-

dikjarazzjonijiet tal-Kummissjoni f'dawn 

l-oqsma, li jinkludu programm ta' riċerka 

tal-UE fil-qasam tad-difiża u programm ta' 

żvilupp industrijali kkomplementat mill-

investiment tal-Istati Membri fit-tagħmir 

kollaborattiv; jerġa' jafferma, f'dan il-

kuntest, il-konvinzjoni qawwija tiegħu li l-

prijoritajiet politiċi addizzjonali 

għandhom ikunu abbinati ma' mezzi 

finanzjarji addizzjonali; ifakkar li 

kooperazzjoni miżjuda fil-qasam tad-

difiża, l-aggregazzjoni tar-riċerka u tat-

tagħmir u l-eliminazzjoni tad-

duplikazzjonijiet se jagħtu spinta lill-

awtonomija strateġika u l-kompetittività 

tal-industrija tad-difiża tal-Ewropa u 

jwasslu għal gwadann kbir f'termini ta' 

effiċjenza, spiss stmat għal madwar 

EUR 26 biljun fis-sena; 

 

113. Jirrifjuta l-proposta li l-QFP li 

jmiss għandu jappoġġja l-ħolqien ta' 

Unjoni Ewropea tad-Difiża; jopponi ruħu 

għall-militarizzazzjoni ulterjuri tal-UE, it-
tkomplija tal-istabbiliment ta'  programm 

ta' riċerka tal-UE fil-qasam tad-difiża u 

programm ta' żvilupp industrijali għad-

difiża u l-armamenti (EDIDP) u l-

istabbiliment ta' kumpless industrijali 

militari tal-UE; joġġezzjona wkoll għat-

twaħħid tas-sigurtà interna u dik esterna 

u s-subordinazzjoni tal-politiki dwar il-

kummerċ, l-iżvilupp u l-enerġija fl-ambitu 

tal-PESK/PSDK; jisħaq, f'dan ir-rigward, 

fuq il-ħtieġa li l-UE ssir mill-ġdid attur 

strettament ċivili, billi tippromwovi 

prijoritajiet bħall-qerda tal-faqar u l-ksib 

tal-Għanijiet ta' Żvilupp Sostenibbli, ir-

riżoluzzjoni paċifika tal-kunflitti, il-

kontroll tal-armi, ir-reġim tat-TNP u d-

diżarm nukleari totali, il-kummerċ ġust u 

r-relazzjonijiet ekonomiċi bbilanċjati; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/140 

Emenda  140 

Xabier Benito Ziluaga, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Martina Michels, Sofia Sakorafa, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Rapport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Il-QFP li jmiss: Tħejjija tal-pożizzjoni tal-Parlament dwar il-QFP wara l-2020 

2017/2052(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 113a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  113a. Jiddeplora bil-qawwa l-fatt li l-

Brexit serva bħala okkażjoni biex tiżdied 

u tiġi aċċellerata l-militarizzazzjoni tal-

UE maħsuba biex twassal għal Unjoni 

Militari u armata tal-UE; jirrifjuta l-

parteċipazzjoni tal-Istati Membri f'politiki 

Ewropej dwar kapaċitajiet u armamenti 

militari, bħal kooperazzjoni strutturata 

permanenti (PESCO), li tagħmel ħsara 

wkoll lill-prinċipju ta' kunsens tal-

PESK/PSDK; jopponi ruħu għat-tisħiħ u 

l-appoġġ għall-industrija tad-difiża u l-

armamenti; jisħaq fuq il-punt li l-

istabbiliment tal-Fond Ewropew għad-

Difiża, il-Programm ta' Difiża tal-UE u l-

programm ta' riċerka dwar id-difiża tal-

UE jikser id-dispożizzjonijiet stabbiliti fl-

Artikolu 41(2) tat-TUE, li jiddikjara li 

kwalunkwe nefqa li tirriżulta minn 

azzjonijiet li jkollhom implikazzjonijiet 

militari jew ta' difiża ma jridux jitħallsu 

mill-baġit tal-Unjoni; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/141 

Emenda  141 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Javier Couso Permuy, Luke Ming 

Flanagan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Paloma López 

Bermejo, Martina Michels 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Rapport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Il-QFP li jmiss: Tħejjija tal-pożizzjoni tal-Parlament dwar il-QFP wara l-2020 

2017/2052(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 114 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

114. Jitlob, fil-kuntest taż-żieda fl-

attenzjoni mogħtija lis-sigurtà u d-difiża 

fl-Unjoni, rivalutazzjoni tan-nefqa kollha 

għas-sigurtà esterna; jinsab ħerqan, 

b'mod partikolari, għal riforma tal-

mekkaniżmu Athena u tal-Faċilità għall-

Paċi fl-Afrika wara l-inklużjoni fil-baġit 

tal-FEŻ; jilqa' l-impenji reċenti li ħadu l-

Istati Membri taħt il-kooperazzjoni 

strutturata permanenti u jitlob lill-Viċi 

President tal-

Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-

Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-

Politika ta' Sigurtà (VP/RGħ) u lill-

Kummissjoni biex jipprovdu kjarifiki 

f'dak li jikkonċerna l-finanzjamenti 

futuri; jitlob għal programm suċċessur 

għall-Istrument li jikkontribwixxi għall-

Istabbiltà u l-Paċi li jikkonċentra fuq ir-

rispons għall-kriżijiet u t-tisħiħ tal-

kapaċitajiet għas-sigurtà u l-iżvilupp, 

filwaqt li tinstab soluzzjoni legalment soda 

għat-tisħiħ tal-kapaċitajiet militari; 

114. imħassar 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/142 

Emenda  142 

Younous Omarjee, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Rapport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Il-QFP li jmiss: Tħejjija tal-pożizzjoni tal-Parlament dwar il-QFP wara l-2020 

2017/2052(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 114a (ġdid) 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

  114. Jiddeplora li l-istrumenti ta' 

sigurtà u ta' difiża, bħall-mekkaniżmu 

Athena u l-Faċilità għall-Paċi fl-Afrika 

huma marbuta mal-politika tal-iżvilupp 

jew mal-FEŻ; jilqa' l-impenji reċenti li 

ħadu l-Istati Membri taħt il-kooperazzjoni 

strutturata permanenti u jitlob lill-Viċi 

President tal-

Kummissjoni / Rappreżentant Għoli tal-

Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-

Politika ta' Sigurtà (VP/RGħ) u lill-

Kummissjoni jipprovdu kjarifiki f'dak li 

jikkonċerna l-finanzjamenti futuri; 

jappella biex ikun hemm programm 

suċċessur għall-Istrument li 

jikkontribwixxi għall-Istabbiltà u l-Paċi li 

jikkonċentra fuq ir-rispons għall-kriżijiet 

u t-tisħiħ tal-kapaċitajiet fil-qasam 

umanitarju u fil-qasam tal-iżvilupp; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/143 

Emenda  143 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Martina Anderson, Lynn Boylan, 

Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Takis 

Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Martina Michels, Liadh Ní 

Riada, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 

 

Rapport A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Il-QFP li jmiss: Tħejjija tal-pożizzjoni tal-Parlament dwar il-QFP wara l-2020 

2017/2052(INI) 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni 

Paragrafu 120 

 

Mozzjoni għal riżoluzzjoni Emenda 

120. Jenfasizza li l-eliminazzjoni ta' 

diskriminazzjonijiet, kif ukoll tad-disparità 

bejn is-sessi u l-vjolenza abbażi ta' sess, 

hija vitali biex tissodisfa l-impenji tal-UE 

lejn Ewropa inklużiva; jappoġġja, 

għalhekk, l-integrazzjoni tal-ugwaljanza 

bejn is-sessi u l-impenji dwar l-ugwaljanza 

bejn is-sessi fil-politiki kollha tal-UE taħt 

il-QFP li jmiss, kif ukoll id-dimensjoni 

baġitarja msaħħa fil-ġlieda kontra l-każijiet 

kollha ta' diskriminazzjoni, b'attenzjoni 

partikolari għad-dimensjoni tal-ġeneru fi 

ħdan il-politiki dwar il-migrazzjoni u l-asil 

u l-politika esterna tal-UE; 

120. Jenfasizza li l-eliminazzjoni ta' 

diskriminazzjonijiet, kif ukoll tad-disparità 

bejn is-sessi u l-vjolenza abbażi ta' sess, u 

l-applikazzjoni tal-prinċipju ta' paga 

ugwali għal xogħol ugwali huma vitali 

biex jiġu ssodisfati l-impenji tal-UE lejn 

Ewropa inklużiva; jappoġġja, għalhekk, l-

integrazzjoni tal-ugwaljanza bejn is-sessi u 

l-impenji dwar l-ugwaljanza bejn is-sessi 

fil-politiki kollha tal-UE taħt il-QFP li 

jmiss, kif ukoll id-dimensjoni baġitarja 

msaħħa fil-ġlieda kontra l-każijiet kollha ta' 

diskriminazzjoni, b'attenzjoni partikolari 

għad-dimensjoni tal-ġeneru fi ħdan il-

politiki dwar il-migrazzjoni u l-asil u l-

politika esterna tal-UE; 

Or. en 

 

 


