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

Maurel, Ángela Vallina 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Årsrapport om gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik 

(2018/2099(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 55 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

55. understreger vigtigheden af 

samarbejde og integration inden for 

cybersikkerhed, ikke kun mellem 

medlemsstater, nøglepartnere og NATO, 

men også mellem forskellige aktører i 

samfundet; 

udgår 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/53 

Ændringsforslag  53 

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

Maurel, Ángela Vallina 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Årsrapport om gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik 

(2018/2099(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 57 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

57. finder det af afgørende betydning 

yderligere at styrke samarbejdet med 

institutionelle partnere, herunder FN, 

NATO, Den Afrikanske Union og OSCE 

samt strategiske bilaterale partnere såsom 

USA; anbefaler, at der indgås FSFP-

partnerskaber inden for områder, der 

styrker partnernes modstandsdygtighed og 

reform af sikkerhedssektoren; 

57. finder det af afgørende betydning 

yderligere at styrke samarbejdet med 

institutionelle partnere, herunder FN, Den 

Afrikanske Union og OSCE samt 

strategiske bilaterale partnere såsom USA; 

anbefaler, at der indgås FSFP-

partnerskaber inden for områder, der 

styrker partnernes modstandsdygtighed og 

reform af sikkerhedssektoren; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/54 

Ændringsforslag  54 

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

Maurel, Ángela Vallina 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Betænkning A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Årsrapport om gennemførelsen af den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik 

(2018/2099(INI)) 

Forslag til beslutning 

Punkt 61 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

61. bemærker, samtidig med at det ser 

med tilfredshed på de samlede fremskridt 

inden for FSFP siden fremlæggelsen af 

EU's globale strategi, at de parlamentariske 

strukturer på EU-plan, som blev etableret 

på et tidspunkt, hvor EU's ambitionsniveau 

og aktivitetsniveau med hensyn til 

sikkerhed og forsvar var ret begrænset, 

ikke længere er tilstrækkelige til at sikre 

det nødvendige parlamentariske tilsyn med 

et politikområde i hurtig udvikling, der 

kræver kapacitet til hurtig respons; 

gentager derfor sin tidligere opfordring til 

at opgradere Underudvalget om Sikkerhed 

og Forsvar til et egentligt udvalg og til at 

give den de kompetencer, der er 

nødvendige for at bidrage til et omfattende 

parlamentarisk tilsyn med FSFP, inklusive 

PESCO, EDA og andre FSFP-aktioner, 

som fastlagt i traktaterne; mener, at 

opgraderingen fra et underudvalg til et 

udvalg bør ske som følge af, at ad hoc-

forvaltningen af forsvars- og 

sikkerhedsspørgsmål på 

kommissionsniveau erstattes af en mere 

specialiseret model, hvor der tages hensyn 

til den stadig mere komplekse indsats, der 

skal forvaltes; 

61. bemærker, samtidig med at det ser 

med tilfredshed på de samlede fremskridt 

inden for FSFP siden fremlæggelsen af 

EU's globale strategi, at de parlamentariske 

strukturer på EU-plan, som blev etableret 

på et tidspunkt, hvor EU's ambitionsniveau 

og aktivitetsniveau med hensyn til 

sikkerhed og forsvar var ret begrænset, 

ikke længere er tilstrækkelige til at sikre 

det nødvendige parlamentariske tilsyn med 

et politikområde i hurtig udvikling, der 

kræver kapacitet til hurtig respons; 

gentager derfor sin tidligere opfordring til 

at opgradere Underudvalget om Sikkerhed 

og Forsvar til et egentligt udvalg og til at 

give den de kompetencer, der er 

nødvendige for at kunne bidrage til et 

omfattende parlamentarisk tilsyn med 

FSFP; mener, at opgraderingen fra et 

underudvalg til et udvalg bør ske som følge 

af, at ad hoc-forvaltningen af forsvars- og 

sikkerhedsspørgsmål på 

kommissionsniveau erstattes af en mere 

specialiseret model, hvor der tages hensyn 

til den stadig mere komplekse indsats, der 

skal forvaltes; 

Or. en 
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