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Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kostas Chrysogonos, Marina Albiol Guzmán, 

Patrick Le Hyaric 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 
 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni B8-0350/2014 

Claude Moraes 

f'isem il-Kumitat għal-Libertajiet êivili, il-Āustizzja u l-Intern 
It-tiādid tal-Istrateāija ta' Sigurtà Interna tal-UE 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Premessa Ca (ādida) 

 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

  Ca. billi l-politiki tas-sigurtà 
m'għandhomx jiffokaw fuq ir-repressjoni, 
iŜda jridu jinkludu dimensjoni preventiva; 
billi l-enfasi fuq il-politiki preventivi hija 
partikolarment essenzjali fi Ŝmien ta' 
inugwaljanza ekonomika u soëjali li 
kulma jmur qiegħda tiŜdied, u dan 
jipperikola d-drittijiet soëjali u, b'mod 
partikolari, l-eŜerëizzju u l-effikaëja tad-
drittijiet fundamentali u l-libertajiet ëivili; 

Or. en 
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Emenda  2 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 
 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni B8-0350/2014 

Claude Moraes 

f'isem il-Kumitat għal-Libertajiet êivili, il-Āustizzja u l-Intern 
It-tiādid tal-Istrateāija ta' Sigurtà Interna tal-UE 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Premessa D 

 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

D. billi għandha tingħata attenzjoni speëjali 
lis-sostenn u l-protezzjoni tal-vittmi tal-
kriminalità fl-UE; 

D. billi għandha tingħata attenzjoni speëjali 
lis-sostenn u l-protezzjoni tal-vittmi tal-
kriminalità fl-UE, b'mod partikolari l-
vittmi tal-kriminalità organizzata u t-
traffikar tal-bnedmin; 

 

Or. en 
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Emenda  3 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 
 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni B8-0350/2014 

Claude Moraes 

f'isem il-Kumitat għal-Libertajiet êivili, il-Āustizzja u l-Intern 
It-tiādid tal-Istrateāija ta' Sigurtà Interna tal-UE 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 1 

 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

1. Jilqa' t-tħejjija tal-Istrateāija ta' Sigurtà 
Interna (ISS) għall-erba' snin li āejjin; 
jiābed l-attenzjoni għall-fatt li, mindu āiet 
stabbilita l-Istrateāija ta' Sigurtà Interna 
attwali, tfaëëaw theddidiet għas-sigurtà 
āodda, filwaqt li oħrajn jeħtieāu rispons ta' 
politika differenti; itenni, barra minn hekk, 
li d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' Lisbona 
inkorpora l-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali tal-UE fid-dritt tal-UE; 
jemmen, għaldaqstant, li l-Istrateāija ta' 
Sigurtà Interna attwali għandha tiāi 
vvalutata bir-reqqa, aāāornata u 
mmodifikata; 

1. Jieħu nota tat-tħejjija ta' Strateāija ta' 
Sigurtà Interna (ISS) ādida għall-erba' snin 
li āejjin; jiābed l-attenzjoni għall-fatt li, 
mindu āiet stabbilita l-Istrateāija ta' Sigurtà 
Interna attwali, tfaëëaw theddidiet għas-
sigurtà āodda, filwaqt li oħrajn jeħtieāu 
rispons ta' politika differenti; itenni, barra 
minn hekk, li d-dħul fis-seħħ tat-Trattat ta' 
Lisbona inkorpora l-Karta tad-Drittijiet 
Fundamentali fid-dritt tal-Unjoni; jemmen, 
għaldaqstant, li l-Istrateāija ta' Sigurtà 
Interna attwali għandha tiāi vvalutata bir-
reqqa, aāāornata u mtejba b'mod 
indipendenti, trasparenti u responsabbli; 
 

Or. en 
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Emenda  4 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 
 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni B8-0350/2014 

Claude Moraes 

f'isem il-Kumitat għal-Libertajiet êivili, il-Āustizzja u l-Intern 
It-tiādid tal-Istrateāija ta' Sigurtà Interna tal-UE 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 2 

 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

2. Jemmen li l-prerekwiŜiti għal strateāija 
ta' sigurtà interna effikaëi jinkludu analiŜi 
magħmula bir-reqqa tat-theddidiet għas-
sigurtà li għandhom jiāu indirizzati, analiŜi 
li għandha ssir mill-Europol 
b'kooperazzjoni mill-qrib ma' entitajiet 
relevanti oħra tal-UE u l-Istati Membri; 

2. Jemmen li l-prerekwiŜiti essenzjali għal 
strateāija ta' sigurtà interna effikaëi 
jinkludu analiŜi magħmula bir-reqqa tat-
theddidiet għas-sigurtà li għandhom jiāu 
indirizzati mill-entitajiet relevanti tal-UE u 
l-Istati Membri u bl-involviment tal-NGOs 
u l-assoëjazzjonijiet tas-soëjetà ëivili; 

Or. en 
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Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 
 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni B8-0350/2014 

Claude Moraes 

f'isem il-Kumitat għal-Libertajiet êivili, il-Āustizzja u l-Intern 
It-tiādid tal-Istrateāija ta' Sigurtà Interna tal-UE 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 2a (ādid) 

 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

  2a. Itenni t-tħassib tiegħu fir-rigward tan-
nuqqas kontinwu ta' analiŜi kompluta u 
komprensiva tas-sitwazzjoni tas-sigurtà 
fil-livell Ewropew; jafferma mill-ādid, 
għaldaqstant, li l-preŜentazzjoni tas-
sitwazzjoni attwali tas-sigurtà sserraħ 
prinëipalment fuq perëezzjonijiet 
soāāettivi u l-valutazzjoni ta' theddidiet 
għas-sigurtà partikolari, mingħajr ma ssir 
analiŜi xierqa tas-sitwazzjoni fid-
dimensjonijiet kollha tagħha u mingħajr 
ma tiāi msejsa fuq fatti speëifiëi u preëiŜi; 
jemmen li sabiex politika tas-sigurtà tkun 
verament effikaëi, din għandha tinkludi 
wkoll politiki preventivi dettaljati; 

Or. en 
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Emenda  6 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 
 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni B8-0350/2014 

Claude Moraes 

f'isem il-Kumitat għal-Libertajiet êivili, il-Āustizzja u l-Intern 
It-tiādid tal-Istrateāija ta' Sigurtà Interna tal-UE 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 5 

 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

5. Jinnota bi tħassib in-numru dejjem 
jogħla ta' ëittadini tal-UE li jivvjaāāaw 
lejn Ŝoni li jinsabu f'kunflitt biex 
jingħaqdu ma' organizzazzjonijiet 
terroristi u sussegwentement jirritornaw 
lejn it-territorju tal-UE, u b'hekk 
jikkostitwixxu theddidiet āodda għas-
sigurtà interna tal-UE; biħsiebu jindirizza 
din it-tendenza inkwetanti b'approëë 
multidimensjonali, fosthom (i) it-teħid ta' 
azzjoni b'mod komprensiv fir-rigward ta' 
fatturi sottostanti bħalma huma r-
radikalizzazzjoni, l-intolleranza u d-
diskriminazzjoni permezz tal-promozzjoni 
tat-tolleranza politika u reliājuŜa, billi 
jiāu Ŝviluppati l-koeŜjoni soëjali u l-
inkluŜività, u tiāi ffaëilitata r-
riintegrazzjoni, (ii) l-analiŜi u l-ħolqien ta' 
kontrobilanë tal-inëitament għat-twettiq 
ta' atti terroristi motivati mill-estremiŜmu, 
u t-tluq bl-iskop ta' għaqda ma' 
organizzazzjonijiet terroristi, (iii) il-
prevenzjoni u t-twaqqif tar-reklutaāā u l-
parteëipazzjoni fil-kunflitti, inkluŜ l-
ivvjaāāar stess min-naħa tal-āellieda 
barranin lejn Ŝoni li jinsabu f'kunflitt, fi 
ħdan l-oqfsa legali xierqa, (iv) l-isfrattar 
tas-sostenn finanzjarju li jingħata lil 
organizzazzjonijiet terroristi u individwi li 
biħsiebhom jingħaqdu magħhom, u (v) 
jiāi previst it-teħid ta' proëedimenti 

5. Ifakkar li sabiex l-UE tkun attur 
kredibbli fil-promozzjoni tad-drittijiet tal-
bniedem fl-UE u barra minnha, l-hekk 
imsejħa "ālieda kontra t-terroriŜmu" trid 
issir fi ħdan il-qafas ta' approëë 
multidimensjonali (il-ālieda kontra d-
diskriminazzjoni, emanëipazzjoni soëjali u 
politika, il-ālieda kontra l-inugwaljanza, 
eëë.) li jirrispetta bis-sħiħ id-drittijiet 
fundamentali u l-libertajiet ëivili; iqis li 
kwalunkwe strateāija bħal din għandha 
tkun soāāetta għal sorveljanza 
demokratika u responsabbli, kemm fil-
livell tal-UE kif ukoll fil-livell nazzjonali, 
inkluŜa turija ëara tal-fatt li l-prinëipji ta' 
neëessità, proporzjonalità tal-mezzi u tal-
istrumenti uŜati fil-ālieda kontra t-
terroriŜmu, u l-preŜunzjoni ta' innoëenza 
huma rispettati, u li jeŜisti dritt xieraq 
għal stħarriā āudizzjarju; 
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Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 
 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni B8-0350/2014 

Claude Moraes 

f'isem il-Kumitat għal-Libertajiet êivili, il-Āustizzja u l-Intern 
It-tiādid tal-Istrateāija ta' Sigurtà Interna tal-UE 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 6 

 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

6. Jindika l-fatt li t-theddidiet fuq is-sigurtà 
saru aktar varjati, internazzjonali, multipli 
u asimmetriëi, u jeħtieā li jkun hemm 
kooperazzjoni transfruntiera u 
kooperazzjoni bejn l-aāenziji aktar mill-
qrib; jitlob li jkun hemm kooperazzjoni 
operazzjonali aktar effikaëi bejn l-Istati 
Membri permezz ta' uŜu akbar tal-
istrumenti importanti li diāà jeŜistu, bħall-
Iskwadri ta' Investigazzjoni Konāunta, u 
qsim aktar rapidu u effiëjenti tad-data u l-
informazzjoni relevanti, li jkun soāāett 
għas-salvagwardji adegwati tal-
protezzjoni tad-data u l-privatezza; 
jissottolinja, b'rabta ma' dan, l-importanza 
kbira tal-adozzjoni rapida tad-Direttiva 
dwar il-Protezzjoni tad-Data proposta 
sabiex jiāi provdut qafas legali komprensiv 
għall-kondiviŜjoni tad-data fil-qasam tal-
infurzar tal-liāi; jissottolinja li, biex issir 
promozzjoni ulterjuri tal-kooperazzjoni 
operazzjonali bejn l-Istati Membri jeħtieā li 
jittieħdu miŜuri addizzjonali għall-bini tal-
fiduëja; jappoāāa, għaldaqstant, it-tisħiħ 
tal-programmi Ewropej ta' taħriā u 
skambju għal professjonisti nazzjonali 
sabiex titrawwem aktar il-kultura ta' 
infurzar tad-dritt Ewropew;  

6. Jindika l-fatt li t-theddidiet fuq is-sigurtà 
saru aktar varjati, internazzjonali, multipli 
u asimmetriëi, u jeħtieā li jkun hemm 
kooperazzjoni transfruntiera u 
kooperazzjoni bejn l-aāenziji aktar mill-
qrib; jitlob li jkun hemm kooperazzjoni 
operazzjonali aktar effikaëi bejn l-Istati 
Membri permezz ta' uŜu akbar tal-
istrumenti importanti li diāà jeŜistu, bħall-
Iskwadri ta' Investigazzjoni Konāunta, u 
kondiviŜjoni aktar rapida u effiëjenti tad-
data u l-informazzjoni relevanti, filwaqt li 
jiāu rispettati għalkollox is-salvagwardji 
tal-protezzjoni tad-data u  tal-privatezza; 
jissottolinja, b'rabta ma' dan, l-importanza 
kbira tal-adozzjoni rapida tad-Direttiva 
dwar il-Protezzjoni tad-Data proposta 
sabiex jiāi provdut qafas legali komprensiv 
għall-kondiviŜjoni tad-data fil-qasam tal-
infurzar tal-liāi; jissottolinja li, biex issir 
promozzjoni ulterjuri tal-kooperazzjoni 
operazzjonali bejn l-Istati Membri jeħtieā li 
jittieħdu miŜuri addizzjonali għall-bini tal-
fiduëja; jappoāāa, għaldaqstant, it-tisħiħ 
tal-programmi Ewropej ta' taħriā u 
skambju għal professjonisti nazzjonali;  

Or. en 
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15.12.2014 B8-0350/8 

Emenda  8 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kostas Chrysogonos, Marina Albiol Guzmán, 

Patrick Le Hyaric 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 
 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni B8-0350/2014 

Claude Moraes 

f'isem il-Kumitat għal-Libertajiet êivili, il-Āustizzja u l-Intern 
It-tiādid tal-Istrateāija ta' Sigurtà Interna tal-UE 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 11 

 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

11. Jenfasizza l-importanza tal-koerenza 
bejn l-aspetti interni u esterni tas-sigurtà; 
jemmen li għandhom jissaħħu s-sinerāiji 
bejn l-għodod tal-Politika Estera u ta' 
Sigurtà Komuni (PESK) u l-Āustizzja u 
Affarijiet Interni (ĀAI), inkluŜi l-
iskambju ta' informazzjoni u l-
kooperazzjoni tal-pulizija u dik 
āudizzjarja ma' pajjiŜi terzi, speëjalment 
permezz tal-uŜu ta' ftehimiet ta' assistenza 
legali reëiproka, f'konformità sħiħa mal-
prinëipji stabbiliti fl-Artikoli 2, 3, 6 u 21 
TUE; jisħaq, f'dan il-kuntest, fuq il-fatt li 
l-atturi relevanti kollha, inkluŜi l-
Koordinatur tal-UE għall-Ālieda Kontra 
t-TerroriŜmu u Koordinatur tal-UE 
Kontra t-Traffikar, għandhom jaħdmu 
flimkien mill-qrib, u jintegraw l-aspetti 
interni u esterni; 

11. Jissottolinja l-fatt li d-definizzjoni u l-
implimentazzjoni tal-Istrateāija ta' 
Sigurtà Interna għandhom iqisu l-
interazzjoni bejn id-dimensjonijiet interni 
u esterni tal-politika tas-sigurtà u li, 
f'dawn iŜ-Ŝewā dimensjonijiet, l-
istituzzjonijiet u l-aāenziji tal-UE li 
jaāixxu fil-qasam tal-āustizzja u l-
affarijiet interni jeħtieāu jwettqu l-
missjoni tagħhom b'rispett sħiħ tal-valuri 
u l-prinëipji tad-dritt tal-UE (b'mod 
partikolari l-Artikoli 2, 3, 6 u 21 TUE) u l-
Karta tad-Drittijiet Fundamentali; 
iħeāāeā lill-Kummissjoni u l-Istati 
Membri biex fil-politiki interni u esterni 
tagħhom jonoraw l-obbligi li jirrispettaw 
u jippromwovu d-drittijiet u l-libertajiet 
fundamentali u l-valuri u l-prinëipji 
demokratiëi mniŜŜla fit-Trattati tal-UE u 
l-konvenzjonijiet u l-ftehimiet 
internazzjonali li ffirmaw u rratifikaw; 

Or. en 
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Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kostas Chrysogonos, Patrick Le Hyaric 

f'isem il-Grupp GUE/NGL 
 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni B8-0350/2014 

Claude Moraes 

f'isem il-Kumitat għal-Libertajiet êivili, il-Āustizzja u l-Intern 
It-tiādid tal-Istrateāija ta' Sigurtà Interna tal-UE 

Mozzjoni għal riŜoluzzjoni 

Paragrafu 12 

 
Mozzjoni għal riŜoluzzjoni Emenda 

12. Jisħaq fuq il-ħtieāa li jiāu provduti 
riŜorsi finanzjarji adegwati għall-
implimentazzjoni xierqa tal-miŜuri 
stabbiliti fl-Istrateāija ta' Sigurtà Interna, 
u b'mod partikolari li jiāi Ŝgurat li l -
aāenziji tal-UE, bħall-Europol u l-
Eurojust, jkunu mgħammra kif meħtieā 
biex iwettqu l-kompiti assenjati lilhom; 
jirrikonoxxi, b'rabta ma' dan, ir-rwol 
importanti li jistgħu jkollhom ir-riëerka u l-
innovazzjoni fl-iŜvilupp ta' għodod li 
jgħinu fil-ālieda kontra t-terroriŜmu u l-
kriminalità organizzata u serja; 

12. Jirrikonoxxi r-rwol importanti li r-
riëerka xjentifika f'diversi oqsma jista' 
jkollha fl-iŜvilupp ta' għodod li jgħinu biex 
it-terroriŜmu, il-kriminalità serja u 
organizzata, u t-traffikar tal-bniedem jiāu 
indirizzati aħjar; 

Or. en 

 
 


