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7.12.2016 A8-0360/14 

Módosítás  14 

Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Fabio 

De Masi, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Dimitrios 

Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0360/2016 

Elmar Brok 

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

2016/2036(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

1. emlékeztet arra, hogy az Európai Unió 

az európai történelem egyik legnagyobb 

eredménye, valamint hogy az EU átalakító 

erejének köszönhetően az Unió polgárai és 

szomszédos országai – amelyek közül sok 

EU-tagállam lett – békében, stabilitásban 

és jólétben élhetnek; hangsúlyozza, hogy 

az EU továbbra is a legnagyobb gazdasági 

hatalom, a legbőkezűbb donor a 

humanitárius segítségnyújtás és a 

fejlesztési támogatás terén, továbbá a 

globális multilaterális diplomácia terén 

vezető szerepet vállal olyan területeken, 

mint az éghajlatváltozás, a nemzetközi 

igazságszolgáltatás, a tömegpusztító 

fegyverek elterjedésének megakadályozása 

és az emberi jogok; felszólít az uniós 

fellépések láthatóságának fokozására 

ezeken a területeken; 

1. emlékeztet arra, hogy az Európai Unió 

az európai történelem egyik legnagyobb 

eredménye, valamint hogy az EU átalakító 

erejének köszönhetően az Unió polgárai és 

szomszédos országai – amelyek közül sok 

EU-tagállam lett – békében, stabilitásban 

és jólétben élhetnek; hangsúlyozza, hogy 

az EU továbbra is a legnagyobb gazdasági 

hatalom, a legbőkezűbb donor a 

humanitárius segítségnyújtás és a 

fejlesztési támogatás terén, továbbá a 

globális multilaterális diplomácia terén 

vezető szerepet vállal olyan területeken, 

mint az éghajlatváltozás, a nemzetközi 

igazságszolgáltatás, a tömegpusztító 

fegyverek elterjedésének megakadályozása 

és az emberi jogok; felszólít az uniós 

fellépések láthatóságának fokozására 

ezeken a területeken; emlékeztet 

ugyanakkor arra, hogy az EU a világ 

legjelentősebb fegyverexportőrei közé 

tartozik, különösen a közel-keleti és észak-

afrikai régió vonatkozásában, elrettentési 

stratégiája jegyében elfogadja a nukleáris 

fegyvereket és azok korszerűsítését a 

területén, lezárt minden legális és 

biztonságos migrációs útvonalat a 

menekültek előtt, valamint nemrégiben 

fejlesztési támogatását a menekültek és 

migránsok visszatartásának és 
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visszafogadásának feltételéhez kötötte; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/15 

Módosítás  15 

Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Fabio 

De Masi, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Dimitrios 

Papadimoulis, Ángela Vallina 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0360/2016 

Elmar Brok 

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

2016/2036(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

17 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

17. hangsúlyozza, hogy az EU külső 

fellépésének a „három D”-ként 

(Diplomacy, Development, Defence, azaz 

diplomácia, fejlesztés, védelem) 

meghatározható három pilléren kell 

alapulnia; 

17. hangsúlyozza, hogy az EU külső 

fellépésének a „három D”-ként 

(Diplomacy, Development, Disarmament, 

azaz diplomácia, fejlesztés, leszerelés) 

meghatározható három pilléren kell 

alapulnia; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/16 

Módosítás  16 

Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, João 

Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Fabio De Masi, Kateřina Konečná, 

Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Dimitrios Papadimoulis, 

Javier Couso Permuy, Ángela Vallina 

a GUE/NGL 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;  

törölve 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/17 

Módosítás  17 

Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, João 

Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Fabio De Masi, Kateřina Konečná, 

Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, Dimitrios Papadimoulis, 

Javier Couso Permuy, Ángela Vallina 

a GUE/NGL 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 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

20. véleménye szerint kulcsfontosságú, 

hogy a Lisszaboni Szerződés által 

rendelkezésre bocsátott eszközöket, 

nevezetesen az állandó strukturált 

együttműködést (PESCO) végre 

végrehajtsák; azon a véleményen van, 

hogy a PESCO végrehajtása során 

kulcsfontosságú egy olyan rugalmas, 

inkluzív megközelítés alkalmazása, amely 

a tagállamok nyitott, proaktív részvételére 

ösztönöz; üdvözli a Franciaország és 

Németország védelmi miniszterei által 

közösen összeállított, „A KBVP 

megújítása” című dokumentumot, 

valamint az „erősebb európai védelemre” 

irányuló olasz javaslatot, és teljes 

mértékben támogatja ezek arra irányuló 

célkitűzését, hogy a Külügyi és Védelmi 

Tanács 2016. novemberi ülésén pozitív 

döntés szülessen a PESCO létrehozásáról; 

felhívja az alelnököt/főképviselőt, hogy 

vállaljon vezető szerepet ebben a 

kezdeményezésben, valamint a KBVP 

megerősítésére irányuló egyéb, 

közelmúltbeli javaslatok vonatkozásában 

azzal a céllal, hogy előkészítse a Külügyi 

és Védelmi Tanács novemberi és az 

Európai Tanács decemberi ülésén 

törölve 
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meghozandó, a KBVP-vel kapcsolatos 

további ambiciózus döntéseket, ideértve az 

alábbiakat is: 

• 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; 

• az EU gyorsreagálási eszközeinek 

megerősítése, nevezetesen a 

harccsoportok igénybevehetőségének 

javítása a 44. cikk aktiválásával és az 

Európai Hadtest megerősítése és KBVP-

missziók és -műveletek céljára való, 

nagyobb mértékű felhasználása révén;  

• a KBVP-műveletek közös 

finanszírozásának kiterjesztése, többek 

közt az Athéné mechanizmus sürgős és 

alapos felülvizsgálata révén, amely 

magában foglalná a harccsoportok 

bejelentését és amely annak biztosításához 

szükséges, hogy az uniós missziókat 

kollektív pénzeszközökből lehessen 

finanszírozni, ahelyett azt az egyes részt 

vevő tagállamok biztosítanák, ezáltal 

felszámolva a tagállamok csapatainak 

bevetése előtt álló akadályokat; 

• a Tanács védelmi 

konfigurációjának létrehozása; 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/18 

Módosítás  18 

Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, João 

Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Fabio De Masi, Kateřina Konečná, 

Marina Albiol Guzmán, Rina Ronja Kari, Dimitrios Papadimoulis, Javier Couso 

Permuy, Ángela Vallina 

a GUE/NGL 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; 

törölve 

Or. en 
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7.12.2016 A8-0360/19 

Módosítás  19 

Sabine Lösing, Marie-Christine Vergiat, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, 

Kateřina Konečná, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Rina Ronja Kari, 

Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, 

Fabio De Masi 

a GUE/NGL 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. elutasítja a Bizottság védelemhez 

kapcsolódó olyan kezdeményezéseit, mint 

például az Európai Védelmi Alap, a 

védelmi cselekvési terv és a védelmi iparra 

vonatkozó politika; ellenzi a KBVP-vel 

kapcsolatos kutatásra vonatkozó 

előkészítő intézkedést; elutasítja egy uniós 

védelmi kutatási program kidolgozását a 

következő többéves pénzügyi keret (2021–

2027) során és bármilyen új finanszírozási 

és beruházási koncepció többek közt az 

Európai Beruházási Bank (EBB) és az 

Európai Stratégiai Beruházási Alap 

(ESBA) bevonásával történő kialakítását; 

emlékeztet, hogy az EUSZ 41. cikkének 

(2) bekezdése megtiltja, hogy a katonai 

vagy védelmi vonatkozású műveletekből 

eredő működési kiadásokat az uniós 

költségvetésre terheljék; 

Or. en 

 

 


