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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

7.12.2016 A8-0360/1 

Módosítás  1 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0360/2016 

Elmar Brok 

A közös kül- és biztonságpolitika végrehajtása (az EUSZ 36. cikke) 

2016/2036(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

19 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

19. meggyőződése, hogy a már jelenleg is 

alulfinanszírozott uniós költségvetésre 

tekintettel, a közös biztonság- és 

védelempolitika keretében a műveletek, 

adminisztratív költségek, előkészítő 

intézkedések és kísérleti projektek 

vonatkozásában tett további 

erőfeszítésekre, a tagállamok részéről 

további  finanszírozásra, valamint a 

szinergiák megerősítésére irányuló 

erőfeszítésekre is szükség van; felhívja a 

Bizottságot és a tagállamokat, hogy 

használják fel a többéves pénzügyi keret 

jelenlegi felülvizsgálata/áttekintése által 

kínált lehetőséget a fokozódó biztonsági 

kihívások költségvetési szükségleteinek 

rendezésére; felhívja a tagállamokat, hogy 

növeljék védelmi kiadásaikat, hogy ezáltal 

teljesítsék a NATO kapacitáscéljait, 

amelyek értelmében a védelmi kiadások 

minimális szintjének el kell érnie a GDP 

2%-át; rámutat arra, hogy az EU és a 

tagállamok tevékenységeinek jobb 

koordinálása és az átfedések csökkentése 

megtakarításokat és a pénzeszközök 

újraelosztását tenné lehetővé; 

19. meggyőződése, hogy a már jelenleg is 

alulfinanszírozott uniós költségvetésre 

tekintettel, a közös biztonság- és 

védelempolitika keretében a műveletek és 

adminisztratív költségek vonatkozásában 

tett további erőfeszítésekre, a tagállamok 

részéről további  finanszírozásra, valamint 

a szinergiák megerősítésére irányuló 

erőfeszítésekre is szükség van; felhívja a 

tagállamokat, hogy használják fel a 

lehetőséget a fokozódó biztonsági 

kihívások költségvetési szükségleteinek 

rendezésére; rámutat arra, hogy a 

tagállamok tevékenységeinek jobb 

koordinálása és az átfedések csökkentése 

megtakarításokat és mintegy 25–100 

milliárd euró újraelosztását tenné 

lehetővé az Európai Bizottság  védelmi 

cselekvési terve szerint; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/2 

Módosítás  2 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0360/2016 

Elmar Brok 

A közös kül- és biztonságpolitika végrehajtása (az EUSZ 36. cikke) 

2016/2036(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

20 bekezdés – első franciabekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

•   állandó polgári-katonai parancsnokság 

létrehozása, ugyanolyan jelentős katonai 

tervezési és végrehajtási képességgel  és 

Polgári Tervezési és Végrehajtási 

Szolgálattal (CPCC), amely 

megerősítené a stratégiai és műveleti 

tervezést a tervezési ciklus minden 

szintjén, fokozná a polgári-katonai 

együttműködést és javítaná az EU 

válságokra való gyorsreagálási 

képességét; 

• állandó katonai parancsnokság 

létrehozása, amely jelentős katonai 

tervezési és végrehajtási képességként 

(MPCC) működne a Polgári Tervezési 

és Végrehajtási Szolgálattal (CPCC) egy 

szinten, amely megerősítené a stratégiai 

és műveleti tervezést a tervezési ciklus 

minden szintjén, fokozná a polgári-

katonai együttműködést és javítaná az 

EU válságokra való gyorsreagálási 

képességét; 

Or. en 



 

AM\1112108HU.docx  PE596.607v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

7.12.2016 A8-0360/3 

Módosítás  3 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0360/2016 

Elmar Brok 

A közös kül- és biztonságpolitika végrehajtása (az EUSZ 36. cikke) 

2016/2036(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

23 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

23. sajnálja, hogy a Bizottság, az EKSZ, az 

EDA és a tagállamok még nem hajtották 

végre maradéktalanul a 2013. novemberi 

Külügyek Tanácsa ülésből és a 2013. és 

2015. évi európai tanácsi ülésekből 

következő feladatokat; felhívja az 

alelnököt/főképviselőt és a belső piacért, 

ipar-, vállalkozás- és kkv-politikáért felelős 

biztost, hogy nyújtsák be a Parlamentnek a 

korábbi határozatok végrehajtásának 

értékelését, mielőtt új feladatokat tűznek 

ki; üdvözli az európai védelmi cselekvési 

tervre vonatkozó, folyamatban lévő 

munkálatok felgyorsítását és a 

Bizottságnak a védelmi együttműködés 

többek közt olyan területeken való 

ösztönzők révén történő maximalizálására 

irányuló erőfeszítéseit, mint a belső piaci, 

közbeszerzési, kutatás-, közlekedés-, 

űrkutatás-, kiber-, energia- és 

iparpolitika; tudomásul veszi a francia 

elnök egy európai biztonsági és védelmi 

alapra irányuló javaslatát, és támogatja új 

és innovatív finanszírozási és beruházási 

koncepciók többek közt az Európai 

Beruházási Bank és a köz- és 

magánszféra közötti partnerségek 

bevonásával történő kialakítását; 

23. sajnálja, hogy a Bizottság, az EKSZ, az 

EDA és a tagállamok még nem hajtották 

végre maradéktalanul a 2013. novemberi 

Külügyek Tanácsa ülésből és a 2013. és 

2015. évi európai tanácsi ülésekből 

következő feladatokat; felhívja az 

alelnököt/főképviselőt és a belső piacért, 

ipar-, vállalkozás- és kkv-politikáért felelős 

biztost, hogy nyújtsák be a Parlamentnek a 

korábbi határozatok végrehajtásának 

értékelését, mielőtt új feladatokat tűznek 

ki; üdvözli az európai védelmi cselekvési 

tervre vonatkozó, folyamatban lévő 

munkálatok felgyorsítását és a 

Bizottságnak a védelmi együttműködésnek 

az európai védelmieszköz-piac a két 

védelemmel kapcsolatos irányelv 

hatékonyabb végrehajtása és érvényesítése 

révén való megvalósításának módjáról 

szóló 2016. november 30-i hasznos 

javaslatok révén történő maximalizálására 
irányuló erőfeszítéseit; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/4 

Módosítás  4 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0360/2016 

Elmar Brok 

A közös kül- és biztonságpolitika végrehajtása (az EUSZ 36. cikke) 

2016/2036(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

24 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

24. megjegyzi, hogy mivel a tagállamok 

számára nehézséget okoz a teljesen 

működőképes védelmi képességek széles 

körének fenntartása, ezért több 

koordinációt szorgalmaz, és világosabb 

döntési lehetőségeket követel azzal 

kapcsolatban, hogy mely képességeket 

tartsák meg, hogy a tagállamok szakosodni 

tudjanak bizonyos képességekre; 

hangsúlyozza az európai védelmi 

kapacitások további integrációja által 

nyújtott gyakorlati és pénzügyi előnyöket, 

valamint tudomásul vesz számos jelenleg 

folyó, ilyen irányú kezdeményezést, 

amelyeket szélesebb keretek közé kellene 

helyezni egy intelligens ütemterv 

létrehozása érdekében; támogatja a 

„védelem európai szemeszterére” 

vonatkozó javaslatokat, és felhívja az 

alelnököt/főképviselőt, hogy terjesszen elő 

erre irányuló konkrét javaslatokat; úgy 

véli, hogy a tagállamok fegyveres erőinek 

nagyobb mértékű kompatibilitásában és 

integrálásában kulcsszerepe van az 

interoperabilitásnak; ösztönzi valamennyi 

tagállamot, hogy keressék a katonai erők és 

eszközök közös beszerzésének, 

karbantartásának és fenntartásának további 

módjait; 

24. megjegyzi, hogy mivel a tagállamok 

számára nehézséget okoz a teljesen 

működőképes védelmi képességek széles 

körének fenntartása, ezért több 

koordinációt szorgalmaz, és világosabb 

döntési lehetőségeket követel azzal 

kapcsolatban, hogy mely képességeket 

tartsák meg, hogy a tagállamok szakosodni 

tudjanak bizonyos képességekre; 

hangsúlyozza az európai védelmi 

kapacitások további integrációja által 

nyújtott gyakorlati és pénzügyi előnyöket, 

valamint tudomásul vesz néhány ilyen 

irányú kezdeményezést, amelyeket 

szélesebb keretek közé kellene helyezni 

egy intelligens ütemterv létrehozása 

érdekében; támogatja a „védelem európai 

szemeszterére” vonatkozó javaslatokat, és 

felhívja az alelnököt/főképviselőt, hogy 

terjesszen elő erre irányuló konkrét 

javaslatokat; úgy véli, hogy a tagállamok 

fegyveres erőinek nagyobb mértékű 

kompatibilitásában és integrálásában 

kulcsszerepe van az interoperabilitásnak; 

ösztönzi valamennyi tagállamot, hogy 

keressék a katonai erők és eszközök közös 

beszerzésének, karbantartásának és 

fenntartásának további módjait; emlékeztet 

rá, hogy 2011-ben a 28 vezérkari főnök 

300 javaslatot terjesztett elő összevonási és 

megosztási projektekre, valamint hogy 
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azóta politikai szinten csak igen 

korlátozott számú, konkrétan 19 

kezdeményezésről egyeztek meg; sürgeti a 

tagállamokat, hogy haladéktalanul 

jelentősen növeljék meg a az összevonási 

és megosztási  rendszerek számát; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/5 

Módosítás  5 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0360/2016 

Elmar Brok 

A közös kül- és biztonságpolitika végrehajtása (az EUSZ 36. cikke) 

2016/2036(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

25 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

25. üdvözli az Európai Védelmi 

Ügynökségnek a képességfejlesztés 

ösztönzése és koordinálása terén játszott 

szerepét, és felhív az Ügynökségnek 

annak költségvetése növelése révén 

történő megerősítésére; hangsúlyozza, 

hogy az Ügynökség személyzeti és 

működési költségeit az uniós 

költségvetésből kellene finanszírozni; 
felhívja az alelnököt/főképviselőt és a 

tagállamokat, hogy vizsgálják felül az 

EDA szervezeti felépítését, eljárásait és 

korábbi tevékenységeit; 

25. üdvözli az Európai Védelmi 

Ügynökségnek a képességfejlesztés 

ösztönzése és koordinálása terén játszott 

szerepét, és felhív az Ügynökség 

megerősítésére; felhívja az 

alelnököt/főképviselőt és a tagállamokat, 

hogy vizsgálják felül az EDA szervezeti 

felépítését, eljárásait és korábbi 

tevékenységeit; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/6 

Módosítás  6 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0360/2016 

Elmar Brok 

A közös kül- és biztonságpolitika végrehajtása (az EUSZ 36. cikke) 

2016/2036(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

26 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  26a. tudomásul veszi a Bizottság által 

2016. november 30-án ismertetett védelmi 

cselekvési tervet; támogatja a 

Bizottságnak az európai védelmi ipari 

ágazatban kialakult, jelenlegi helyzetről 

készült elemzését, miszerint az ágazatot 

töredezettség, elégtelen ipari 

együttműködés és a közpénzek nem 

hatékony felhasználása jellemzi; felhívja 

emellett a figyelmet a Bizottság azon 

állítására, hogy a csökkenő védelmi 

költségvetések tendenciáját tovább 

súlyosbítja a szóban forgó költségvetések 

felhasználásának nem hatékony módja, 

valamint hogy az európai piacok 

fragmentációja a képességek, szervezetek 

és kiadások megkettőződését eredményezi; 

mélységes sajnálattal veszi tudomásul, 

hogy a védelmi kiadások nagyobb részét 

nemzeti közbeszerzéseken keresztül költik 

el, míg a közös felszerelés-beszerzés a 

felszerelésekre irányuló összes 

beszerzésnek csupán 22%-át teszi ki; 

megdöbbenéssel veszi tudomásul, hogy 

jelenleg kevesebb együttműködési 

program működik, mint 20 éve; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/7 

Módosítás  7 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0360/2016 

Elmar Brok 

A közös kül- és biztonságpolitika végrehajtása (az EUSZ 36. cikke) 

2016/2036(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

27 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

27. üdvözli Juncker elnök azon javaslatát, 

hogy hozzanak létre egy európai védelmi 

alapot a kutatás és az innováció 

fellendítésére; üdvözli a folyamatban lévő 

munkát, amely a védelmi kutatásra 

vonatkozó előkészítő intézkedés 

kidolgozására irányul, és amelyet a 

következő többéves pénzügyi keretben egy 

jelentős, célzott uniós finanszírozású 

európai védelmi kutatási programnak kell 

követnie, ideértve a tagállamok által 

biztosított további pénzügyi forrásokat is; 

27. határozottan visszautasítja a 

Bizottságnak az európai védelmi alap 

összefüggésében ismertetett elgondolásait; 

meggyőződése, hogy a már jelenleg is 

alulfinanszírozott uniós költségvetésre és 

a rendkívül rossz hatásfokú nemzeti 

védelmi struktúrákra tekintettel nem 

szabad uniós polgári alapokat katonai 

kutatások céljára felhasználni; 

határozottan elutasítja az úgynevezett 

„képességi ablakként” bemutatott 

elgondolást, miszerint a nemzeti tőke-

hozzájárulásokat a Stabilitási és 

Növekedési Paktum keretében  egyszeri 

intézkedésekként kezelnék, mivel ez 

ösztönözné és növelné az államadósságot 

és potenciálisan gyengítené az eurót;  

visszautasítja a Bizottságnak az EBB 

bank, az esb-alapok és az ERFA helytelen 

használatát célzó elgondolásait, és  

megkérdőjelezi a javaslatok jogszerűségét 

és a mögöttes gazdasági indokokat akkor, 

amikor rendkívül alacsony kamatlábak 

vannak érvényben; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/8 

Módosítás  8 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0360/2016 

Elmar Brok 

A közös kül- és biztonságpolitika végrehajtása (az EUSZ 36. cikke) 

2016/2036(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

27 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  27a. emlékeztet rá, hogy az Egyesült 

Államok és az EU a biztonság és védelem 

terén nem azonos szintű, az EU globális 

stratégiájában és a KBVP végrehajtási 

tervben kidolgozottaknak megfelelő 

ambíciókkal rendelkezik, valamint hogy 

az éves védelmi kiadások abszolút 

szintjeinek összevetése, ahogyan az a 

Bizottság védelmi cselekvési tervében 

szerepel, önmagában félrevezető; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/9 

Módosítás  9 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0360/2016 

Elmar Brok 

A közös kül- és biztonságpolitika végrehajtása (az EUSZ 36. cikke) 

2016/2036(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

28 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  28a. emlékeztet, hogy az EU globális 

stratégiája a konfliktusmegelőzésbe 

történő beruházásra szólít fel, ugyanakkor 

a valóságban mind a Bizottság, mind a 

Tanács az EU egyetlen 

konfliktusmegelőzést szolgáló eszköze 

(IcSP) 2017. évi költségvetésének jelentős 

csökkentését javasolta; hangsúlyozza, 

hogy a konfliktusmegelőzés, a közvetítés 

és a megbékélés területén meg kell 

kettőzni az erőfeszítéseket, tekintettel a 

számos biztonsági kihívásra az európai 

szomszédságban és azon túl; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/10 

Módosítás  10 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0360/2016 

Elmar Brok 

A közös kül- és biztonságpolitika végrehajtása (az EUSZ 36. cikke) 

2016/2036(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

30 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

30. üdvözli a NATO-EU együttműködésről 

szóló, a varsói csúcstalálkozón elfogadott 

közös nyilatkozatot; maradéktalanul 

támogatja a NATO és az EU közötti, a 

kiberbiztonság, a migráció, a stratégiai 

kommunikáció és a hibrid fenyegetésekre 

adandó válaszlépések területén folytatott 

elmélyített együttműködést; felhívja az 

alelnököt/főképviselőt, hogy 2016 végéig 

terjesszen elő konkrét javaslatokat a varsói 

közös nyilatkozat nyomon követése 

céljából; meggyőződése, hogy a NATO 

kulcsfontosságú szerepet játszik Európa 

kollektív biztonsága szempontjából, 

ugyanakkor hangsúlyozza a megfelelő 

uniós reagálási képesség fenntartásának 

szükségességét; emlékeztet rá, hogy egy 

erősebb NATO és egy erősebb EU 

kölcsönösen erősítik és kiegészítik 

egymást; üdvözli az EU globális 

stratégiájának a NATO, mint Európa 

kollektív biztonságának sarokköve melletti 

elkötelezettségét; hangsúlyozza, hogy az 

EU-nak a lehető legjobban ki kell 

használnia a rendelkezésre álló biztonsági 

és védelmi erőforrásokat, és el kell kerülnie 

a lehetséges párhuzamosságot; úgy 

gondolja továbbá, hogy az EU-nak és 

tagállamainak szorosabban együtt kell 

működniük a NATO-val azt biztosítandó, 

hogy a szövetség „intelligens védelem” 

30. tudomásul veszi a NATO-EU 

együttműködésről szóló, a varsói 

csúcstalálkozón elfogadott közös 

nyilatkozatot; maradéktalanul támogatja a 

NATO és az EU közötti, a kiberbiztonság, 

a migráció, a stratégiai kommunikáció és a 

hibrid fenyegetésekre adandó 

válaszlépések területén folytatott 

elmélyített együttműködést; felhívja az 

alelnököt/főképviselőt, hogy 2016 végéig 

terjesszen elő konkrét javaslatokat a varsói 

közös nyilatkozat nyomon követése 

céljából; meggyőződése, hogy a NATO 

kulcsfontosságú szerepet játszik Európa 

kollektív biztonsága szempontjából, 

ugyanakkor hangsúlyozza a megfelelő 

uniós reagálási képesség fenntartásának 

szükségességét; emlékeztet rá, hogy egy 

erősebb NATO és egy erősebb EU 

kölcsönösen erősítik és kiegészítik 

egymást; üdvözli az EU globális 

stratégiájának a NATO, mint Európa 

kollektív biztonságának sarokköve melletti 

elkötelezettségét; hangsúlyozza, hogy az 

EU-nak a lehető legjobban ki kell 

használnia a rendelkezésre álló biztonsági 

és védelmi erőforrásokat, és el kell kerülnie 

a lehetséges párhuzamosságot; úgy 

gondolja továbbá, hogy az EU-nak és 

tagállamainak szorosabban együtt kell 

működniük a NATO-val azt biztosítandó, 
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kezdeményezése és az EU összevonási és 

megosztási kezdeményezései kiegészítsék 

és kölcsönösen erősítsék egymást; 

hogy a szövetség „intelligens védelem” 

kezdeményezése és az EU összevonási és 

megosztási kezdeményezései kiegészítsék 

és kölcsönösen erősítsék egymást; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/11 

Módosítás  11 

Tamás Meszerics, Bodil Valero, Ulrike Lunacek 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0360/2016 

Elmar Brok 

A közös kül- és biztonságpolitika végrehajtása (az EUSZ 36. cikke) 

2016/2036(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

47 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

47. elismeri Törökország szerepét, amely 

fontos partner a szíriai konfliktus 

megoldásában és az ISIS/Dáis elleni 

harcban Szíriában és a migrációs 

válságban; határozottan elítéli a 

Törökország demokratikusan 

megválasztott kormánya elleni katonai 

puccskísérletet; ösztönzi a török kormányt, 

hogy védje meg az alkotmányos rendet, 

ugyanakkor hangsúlyozza a puccskísérletet 

követően az emberi jogok, a jogállamiság,  

a véleménynyilvánítás szabadsága és az 

igazságszolgáltatás és a média 

függetlenségének tiszteletben tartását, 

összhangban az Európa Tanács tagjaként 

vállalt kötelezettségeivel; hangsúlyozza, 

hogy Törökországnak szorosan együtt kell 

működnie az Európa Tanáccsal annak 

biztosítása érdekében, hogy valamennyi 

eljárás során tiszteletben tartsák a 

jogállamiságot; riasztónak tartja a 

puccskísérlet után elindított tisztogatás 

megtorló jellegét és mértékét, amely 

súlyosan rombolja az alapvető 

szabadságokat és az emberi jogokat 

Törökországban; különösen aggasztja az 

erő rendőrség általi túlzott használatának és 

az őrizetbe vett személyekkel való rossz 

bánásmódnak a gyakoribbá válása, az 

emberi jogi visszaélések továbbra is 

fennálló büntetlensége és az 

47. elismeri Törökország jelentős szerepét 

a szíriai konfliktus megoldásában, az 

ISIS/Dáis elleni harcban Szíriában és a 

migrációs válságban; ugyanakkor az EU 

és Törökország közötti, a migrációról 

szóló megállapodást orvoslandó hibának 

tekinti, és felszólítja a tagállamokat, hogy 

inkább vállaljanak felelősséget a 

menekültáramlás kezeléséért; határozottan 

elítéli a Törökország demokratikusan 

megválasztott kormánya elleni katonai 

puccskísérletet; ösztönzi a török kormányt, 

hogy védje meg az alkotmányos rendet, 

ugyanakkor hangsúlyozza a puccskísérletet 

követően az emberi jogok, a jogállamiság,  

a véleménynyilvánítás szabadsága és az 

igazságszolgáltatás és a média 

függetlenségének tiszteletben tartását, 

összhangban az Európa Tanács tagjaként 

vállalt kötelezettségeivel; hangsúlyozza, 

hogy Törökországnak szorosan együtt kell 

működnie az Európa Tanáccsal annak 

biztosítása érdekében, hogy valamennyi 

eljárás során tiszteletben tartsák a 

jogállamiságot; riasztónak tartja a 

puccskísérlet után elindított tisztogatás és 

kollektív üldözés megtorló jellegét és 

mértékét, amely súlyosan rombolja az 

alapvető szabadságokat és az emberi 

jogokat Törökországban; különösen 

aggasztja az erő rendőrség általi túlzott 
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igazságszolgáltatás függetlenségének 

gyengülése; 

használatának és az őrizetbe vett 

személyekkel való rossz bánásmódnak a 

gyakoribbá válása, az emberi jogi 

visszaélések továbbra is fennálló 

büntetlensége és az igazságszolgáltatás 

függetlenségének gyengülése; ezért kéri a 

júliusi puccskísérlet nemzetközi 

kivizsgálását; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/12 

Módosítás  12 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0360/2016 

Elmar Brok 

A közös kül- és biztonságpolitika végrehajtása (az EUSZ 36. cikke) 

2016/2036(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

65 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

65. kiemeli, hogy a kultúra az uniós 

külpolitikán belül fontos szerepet tölt be a 

párbeszéd, a kölcsönös megértés és a 

tanulás előmozdításában; hangsúlyozza, 

hogy a célzott kulturális és oktatási 

politikák hozzájárulhatnak az EU 

kulcsfontosságú kül- és biztonságpolitikai 

célkitűzéseinek teljesüléséhez, valamint a 

demokrácia, a jogállamiság és az emberi 

jogok védelmének megerősítéséhez; 

ismételten hangsúlyozza, hogy a kultúrák 

és a vallások közötti párbeszéd szerepet 

játszik a szélsőségesség, a radikalizálódás 

és a marginalizálódás leküzdésében; 

felszólítja a Bizottságot és az Európai 

Külügyi Szolgálatot (EKSZ), hogy az EU  

külkapcsolati eszközeiben és az uniós 

fejlesztési tervben is érvényesítse a 

kulturális diplomáciát és a kultúrák közötti 

párbeszédet; felszólítja az Európai Külügyi 

Szolgálatot és az uniós küldöttségeket 

szerte a világon, hogy a harmadik 

partnerországokban működő minden uniós 

képviseletnél nevezzenek ki egy kulturális 

attasét; hangsúlyozza továbbá, hogy az 

oktatás döntő szerepet játszik a polgárság 

és az interkulturális készségek 

megerősítésében, valamint a jobb 

gazdasági kilátások megteremtésében és az 

egészségügyi helyzet javításában; ösztönzi 

a Bizottság arra irányuló jelenlegi 

65. kiemeli, hogy a kultúra az uniós 

külpolitikán belül fontos szerepet tölt be 

nem csupán a párbeszéd, a kölcsönös 

megértés és a tanulás előmozdításában, 

hanem a hosszú távra szóló politikai 

kapcsolatok és affinitások kialakításában 

is; hangsúlyozza, hogy a célzott kulturális 

és oktatási politikák hozzájárulhatnak az 

EU kulcsfontosságú kül- és 

biztonságpolitikai célkitűzéseinek 

teljesüléséhez, valamint az enyhüléshez és 

a demokrácia, a jogállamiság és az emberi 

jogok védelmének megerősítéséhez; 

ismételten hangsúlyozza, hogy a kultúrák 

és a vallások közötti párbeszéd szerepet 

játszik a szélsőségesség, a radikalizálódás 

és a marginalizálódás leküzdésében; 

felszólítja a Bizottságot és az Európai 

Külügyi Szolgálatot (EKSZ), hogy az EU  

külkapcsolati eszközeiben és az uniós 

fejlesztési tervben is érvényesítse a 

kulturális diplomáciát és a kultúrák közötti 

párbeszédet; felszólítja az Európai Külügyi 

Szolgálatot és az uniós küldöttségeket 

szerte a világon, hogy a harmadik 

partnerországokban működő minden uniós 

képviseletnél nevezzenek ki egy kulturális 

attasét; hangsúlyozza továbbá, hogy az 

oktatás döntő szerepet játszik a polgárság 

és az interkulturális készségek 

megerősítésében, valamint a jobb 
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erőfeszítéseit, hogy az európai 

külkapcsolatokban fokozza a tudományos 

és kutatási együttműködés mint puha 

hatalmi eszköz szerepét; rámutat, hogy a 

tudományos kapcsolatok hogyan 

járulhatnak hozzá a koalícióépítéshez és a 

konfliktusrendezéshez, különösen az EU 

szomszédos országaival fennálló 

kapcsolatokban; 

gazdasági kilátások megteremtésében és az 

egészségügyi helyzet javításában; ösztönzi 

a Bizottság arra irányuló jelenlegi 

erőfeszítéseit, hogy az európai 

külkapcsolatokban fokozza a tudományos 

és kutatási együttműködés, valamint az 

ifjúsági csereprogramok mint puha 

hatalmi eszközök szerepét; rámutat, hogy a 

tudományos kapcsolatok hogyan 

járulhatnak hozzá a koalícióépítéshez, a 

szorosabb kapcsolatokhoz és a 

konfliktusrendezéshez, különösen az EU 

szomszédos országaival fennálló 

kapcsolatokban; az Erasmus+ programok 

számának jelentős növelésére szólít fel 

nem csak egyetemi, hanem középiskolás 

szinten is; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/13 

Módosítás  13 

Tamás Meszerics, Bodil Valero 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0360/2016 

Elmar Brok 

A közös kül- és biztonságpolitika végrehajtása (az EUSZ 36. cikke) 

2016/2036(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

65 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  65a. úgy véli, hogy annak érdekében, 

hogy az uniós polgárok közös külpolitikai 

jövőképet alakítsanak ki, valamint hogy a 

harmadik országok az EU-ra mint 

egységes szervezetre tekintsenek, az EU-

nak egy ténylegesen európai 

hírcsatornára van szüksége; úgy véli, 

hogy a Euronews  egy ilyen projekt 

kezdete, amely ugyanazokat a képeket és 

kommentárokat közvetíti az EU és a 

szomszédos országok 13 nyelvén 

(multiplex rendszer), de a projektet 

pénzügyi és adminisztratív szempontból 

elhanyagolták és nézőszáma egyre 

csökken; súlyos aggodalmának ad hangot 

a közelmúltbeli fejleményekkel, 

nevezetesen az ukrán és török 

műsorszórás megszüntetésével, az arab és 

perzsa szekciónak a digitális változatra 

való leszűkítésével, valamint az egységes 

multiplex rendszer egymástól elkülönülő, 

más-más nyelven megszólaló 

programokra való felváltásának tervével 

kapcsolatban; felhívja a Tanácsot, a 

Bizottságot és az EKSZ-t, hogy sürgősen 

tegyék alapos átgondolás tárgyává egy 

jövőbeli állami európai hírcsatorna tervét, 

valamint azt, hogy az uniós tagállamok 

szerint az EU-nak mennyire érdemes 

beruházni egy saját, független televíziós 

állomás létrehozásába, amely felvehetné a 
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versenyt olyan csatornákkal, mint a CNN, 

a BBC, a Russia Today, az NHK vagy a 

CCTV; 

Or. en 


