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13.5.2015 A8-0054/2 

Módosítás  2 
Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Neoklis Sylikiotis, Pablo Iglesias, 
Takis Hadjigeorgiou, Rina Ronja Kari 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0054/2015 
Arnaud Danjean 
A közös biztonság- és védelempolitika végrehajtása 

2014/2220(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
4 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

4. hangsúlyozza, hogy az Unió erejének és 

érdemi szerepvállalásának kulcsa abban 

rejlik, hogy ezzel egyidejőleg képes-e 

erıforrásokat mozgósítani és az Egyesült 

Nemzetek Alapokmányának rendelkezéseit 

teljes körően tiszteletben tartva széles körő 

– diplomáciai, biztonsági, védelmi, 

gazdasági, kereskedelmi, fejlesztési és 

humanitárius – eszköztárat mozgósítani; 

kitart amellett, hogy a KBVP katonai és 

polgári eszközei ezen átfogó megközelítés 

részét képezik; 

4. hangsúlyozza, hogy az Unió erejének és 

érdemi szerepvállalásának kulcsa abban 

rejlik, hogy ezzel egyidejőleg képes-e 

erıforrásokat és az Egyesült Nemzetek 

Alapokmányának rendelkezéseit teljes 

körően tiszteletben tartva széles körő – 

diplomáciai, gazdasági, kereskedelmi, 

fejlesztési és humanitárius – eszköztárat és 

segítségnyújtást mozgósítani; kitart 

amellett, hogy ezek a polgári eszközök ezen 

átfogó megközelítés részét képezik; 

határozottan sajnálja és elutasítja, hogy 

az átfogó megközelítés abban a formában, 

ahogyan azt jelenleg végrehajtják, 

ténylegesen valamennyi vonatkozó 

szakpolitikai terület KKBP-nek/KBVP-

nek, tehát az EU tisztán geostratégiai és 

gazdasági érdekeinek való alárendelését 

jelenti; 

Or. en 
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Módosítás  3 
Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Neoklis Sylikiotis, Pablo Iglesias, 
Takis Hadjigeorgiou, Rina Ronja Kari 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0054/2015 
Arnaud Danjean 
A közös biztonság- és védelempolitika végrehajtása 

2014/2220(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
11 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

11. úgy véli, hogy a KBVP-missziók és -

mőveletek finanszírozásának kérdése 

kulcsfontosságú e politika jövıjének 

biztosításához; sajnálatosnak tartja, hogy 

a 2013. decemberben tartott tanácsi 

ülésen a témáról indított vita nyomán ez 

idáig nem született konkrét javaslat; kéri, 

hogy az Athéné mechanizmus 

módszeresen vegye át a KBVP-mőveletek 

és -missziók megvalósításához kapcsolódó 

kiadások finanszírozását – elsısorban az 

uniós harci egységek használatát, a 

haderı elszállásolására szolgáló 

infrastruktúrákat, a hadszíntereken a 

csapatok beléptetési pontjainak 

megvalósításával kapcsolatos kiadásokat, 

és szükség esetén a biztonsági élelmiszer- 

és üzemanyagkészleteket; kéri, hogy 

ugyanezen mechanizmus keretében 

kezeljék a tagállamoktól kétoldalú 

támogatás címén, a harmadik országoktól 

vagy nemzetközi szervezetektıl származó 

forrásokat, hogy utóbbiak pénzügyileg 

hozzájárulhassanak a mőveletekhez, és – 

megfelelıen indokolt esetben – 

támogassák harmadik országok részvételét 

a válságokra adott uniós reagálási 

mőveletekben és missziókban; 

11. elutasítja a KBVP-missziók és -

mőveletek – kiváltképpen a katonai 

jellegőek – finanszírozását, és különösen 

azt, hogy ez az uniós költségvetésbıl 

történjen; emlékeztet arra, hogy az 

Európai Unióról szóló szerzıdés 41. 

cikkének (2) bekezdésével összhangban 

katonai vagy védelmi vonatkozású 

fellépésekbıl eredı kiadások nem 

terhelhetik az Unió költségvetését; 

elutasítja az Athéné mechanizmust és az 

annak keretében elszámolható költségek – 

például az uniós harci egységek bevetésére 

történı – javasolt bıvítését, mivel az 

növelné minden egyes tagállam 

automatikus pénzügyi részvételét az EU 

valamennyi katonai missziójában; 

 

Or. en 
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Módosítás  4 
Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Neoklis Sylikiotis, Pablo Iglesias, 
Takis Hadjigeorgiou, Rina Ronja Kari 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0054/2015 
Arnaud Danjean 
A közös biztonság- és védelempolitika végrehajtása 

2014/2220(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
12 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

12. szorgalmazza a polgári missziók 

finanszírozása biztosításának 

felgyorsítására, valamint a döntéshozatali 

eljárások és a végrehajtás egyszerősítésére 

irányuló további erıfeszítéseket; ezzel 

összefüggésben úgy véli, hogy a 

Bizottságnak a költségvetési rendelet 210. 

cikkének megfelelıen felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusokkal külön beszerzési 

szabályokat kellene bevezetnie a KVBP 

szerinti válságkezelési intézkedésekre a 

mőveletek gyors és rugalmas 

lebonyolításának elısegítése érdekében; 

12. megkérdıjelezi a polgári missziók 

finanszírozása biztosításának 

felgyorsítására, valamint a döntéshozatali 

eljárások és a végrehajtás egyszerősítésére 

irányuló további erıfeszítésekre vonatkozó 

javaslat létjogosultságát, mivel e missziók 

tisztán polgári jellege sok esetben kétséges 

amiatt, hogy a polgári és a katonai 

szempontok – különösen a biztonsági 

ágazat reformján és a kiképzı missziókon 

belül – valójában egyre inkább 

összemosódnak és keverednek, és 

ennélfogva ellentétesek az Európai 

Unióról szóló szerzıdés 41. cikkének (2) 

bekezdésével; 

 

Or. en 
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13.5.2015 A8-0054/5 

Módosítás  5 
Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Neoklis Sylikiotis, Pablo Iglesias, 
Takis Hadjigeorgiou, Rina Ronja Kari 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0054/2015 
Arnaud Danjean 
A közös biztonság- és védelempolitika végrehajtása 

2014/2220(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
13 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

13. kéri, hogy hozzanak létre 

elıfinanszírozási mechanizmust, amely 

lehetıvé teszi, hogy a valamely KBVP-

misszióban részt venni kívánó tagállamok 

segítséget kapjanak a költségek 

viseléséhez, ami ezáltal megkönnyíti a 

misszió elindításáról való döntést; 

törölve 

Or. en 
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Módosítás  6 
Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Neoklis Sylikiotis, Pablo Iglesias, 
Takis Hadjigeorgiou, Rina Ronja Kari 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0054/2015 
Arnaud Danjean 
A közös biztonság- és védelempolitika végrehajtása 

2014/2220(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
23 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

23. megállapítja, hogy a KBVP katonai 

mőveletei egyre inkább a fegyveres erık 

kiképzésére irányulnak (EUTM Mali és 

EUTM Szomália); üdvözli az e mőveletek 

végrehajtására vonatkozó döntést, de kéri 

mandátumuknak az egyes helyzetek 

körülményeihez történı igazítását; 

álláspontja szerint a kialakított 

egységeknek teljesen bevethetınek, azaz 

támadási kapacitással kell rendelkezniük; 

sajnálatosnak tartja, hogy végrehajtási 

missziókat az utóbbi idıben ritkán 

terveznek; véleménye szerint az EU 

szomszédságában tapasztalható tartós 

fenyegetésekre tekintettel az Unió nem 

engedheti meg magának, hogy kizárólag a 

válság utáni vagy a válságból való 

kilábalást segítı eszközökre 

koncentráljon, hanem az Egyesült 

Nemzetek Alapokmányával összhangban a 

válságkezelési ciklus valamennyi 

szakaszában be kell tudnia avatkozni; 

23. aggodalommal állapítja meg, hogy a 

KBVP katonai mőveletei egyre inkább a 

fegyveres erık kiképzésére irányulnak 

(EUTM Mali és EUTM Szomália); 

elutasítja és sajnálja az e mőveletek 

végrehajtására vonatkozó döntést; 

véleménye szerint az EU külpolitikájának 

kiemelt céljai a következık:  

– a béke, a stabilitás, valamint az 

alapvetı és az emberi jogok békés 

és polgári külpolitika révén, a 

nemzetközi joggal összhangban és 

megkülönböztetésmentes módon 

történı fenntartása, valamint 

vezetı szerep vállalása az Egyesült 

Nemzetek Alapokmányával 

összhangban a konfliktusok 

diplomáciai úton történı békés 

megoldása terén, beleértve a 

közvetítési kezdeményezéseket és a 

lefegyverzési, leszerelési és 

reintegrációs (DDR) 

programokat; 

– a nemzetközi 

(Fegyverkereskedelmi Szerzıdés) 

és az uniós fegyverkiviteli 

ellenırzési rendszer javítása és 

erısítése, támogatva az 

atomsorompó-szerzıdés 
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rendszerét és a nukleáris 

leszerelést; 

−−−−    a szegénység felszámolása, a 

humanitárius segítségnyújtás, a 

fenntartható gazdasági és 

társadalmi fejlıdés, valamint a 

millenniumi fejlesztési célok 

elımozdítása, elınyben részesítve 

a kiegyensúlyozott gazdasági 

kapcsolatokat, a tisztességes 

kereskedelmet, valamint az 

erıforrások és a jólét tisztességes 

elosztását az EU 

szomszédságában és világszerte; 

  

Or. en 
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13.5.2015 A8-0054/7 

Módosítás  7 
Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, 
Pablo Iglesias, Rina Ronja Kari, Martina Anderson 
a GUE/NGL képviselıcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0054/2015 
Arnaud Danjean 
A közös biztonság- és védelempolitika végrehajtása 

2014/2220(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
41 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

41. üdvözli a Tanács arra irányuló 

szándékát, hogy az európai kapacitások – 

többek között a távirányítású légijármő-

rendszer és az állami mőholdas 

kommunikáció – erısítésével 

összefüggésben kölcsönös projekteket 

szervezzen; megjegyzi, hogy a 

távirányítású légijármő-rendszer esetében 

szabályozási keretet kell kidolgozni e 

technológiáknak 2016-ig az európai légi 

irányítási rendszerbe történı kezdeti 

beépítésére vonatkozóan, a polgári és 

katonai igényekre, valamint a nemzetközi 

jog betartásának szükségességére is 

figyelemmel; felszólítja a Bizottságot, 

hogy vizsgálja meg, hogy a Horizont 2020 

polgári-katonai kutatási pénzeszközeit 

miként lehet felhasználni a távirányítású 

légijármő-rendszer európai légtérbe történı 

bevezetésére; 

41. aggodalommal veszi tudomásul a 

Tanács arra irányuló szándékát, hogy az 

európai kapacitások – többek között a 

távirányítású légijármő-rendszer és az 

állami mőholdas kommunikáció – 

erısítésével összefüggésben kölcsönös 

projekteket szervezzen; hangsúlyozza, 

hogy általános szabályozási keretet kell 

kidolgozni a távirányítású légijármő-

rendszerre vonatkozóan, a polgári és 

katonai igényekre, valamint a nemzetközi 

jog betartásának szükségességére is 

figyelemmel; elutasítja a személyzet 

nélküli felfegyverzett légi jármővek 

alkalmazását és fejlesztését, valamint a 

bírósági eljárás nélküli célzott kivégzések 

jogellenes gyakorlatát; határozottan 

elutasítja általában a Horizont 2020 

program bármilyen mértékő 

felhasználását, illetve a programból 

finanszírozás igénybevételét katonai, 

polgári-katonai vagy biztonsági kutatási 

célokra, különösen pedig a távirányítású 

légijármő-rendszer fejlesztésére és európai 

légtérbe történı bevezetésére; 

Or. en 

 

 


