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6.12.2017 A8-0351/12 

Módosítás  12 

Bodil Valero 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Éves jelentés a közös biztonsági és védelmi politika végrehajtásáról 

2017/2123(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

3 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

3.  sajnálatosnak tartja, hogy a 

transznacionális terrorista és 

bűnszervezetek mérete és létszáma egyre 

nagyobb, amit elősegíthet az ISIS/Dáis 

veresége és harcosainak menekülése, és 

egyre nagyobb az instabilitás tőlünk délre 

és a Közel-Keleten, mivel az államok, 

például Líbia instabilitása és szétesése 

miatt jelentős területek kerülnek ki a 

kormányzati ellenőrzés alól, és ezek a 

területek sebezhetőek a külső erőkkel 

szemben; hangsúlyozza, hogy továbbra is 

aggodalommal tölti el a terrorista 

fenyegetés határokon átnyúló dimenziója a 

Száhel övezetben; mély aggodalmának ad 

hangot azzal kapcsolatban, hogy a Koreai 

Népi Demokratikus Köztársaság nukleáris 

és ballisztikus rakétákkal kapcsolatos 

folyamatos tevékenysége fokozta a 

feszültséget a régióban és azon túl, és 

egyértelműen fenyegeti a nemzetközi békét 

és biztonságot; 

3.  sajnálatosnak tartja, hogy a 

transznacionális terrorista és 

bűnszervezetek mérete és létszáma egyre 

nagyobb, amit elősegíthet az ISIS/Dáis 

veresége és harcosainak menekülése, és 

egyre nagyobb az instabilitás tőlünk délre 

és a Közel-Keleten, mivel az államok, 

például Líbia instabilitása és szétesése 

miatt jelentős területek kerülnek ki a 

kormányzati ellenőrzés alól, és ezek a 

területek sebezhetőek a külső erőkkel 

szemben; hangsúlyozza, hogy továbbra is 

aggodalommal tölti el a terrorista 

fenyegetés határokon átnyúló dimenziója a 

Száhel övezetben; ugyanilyen aggasztónak 

tartja a regionális és globális 

fegyverkezési versenyt és katonai 

technológiának olyan nem demokratikus 

országokba történő exportálását, amelyek 

szisztematikusan megsértik az emberi 

jogokat és a humanitárius jogot, agresszív 

külpolitikát folytatnak és terrorista 

szervezeteket támogatnak; rendkívül 

sajnálatosnak tartja a helyi és regionális 

fegyveres konfliktusok folyamatos 

terjedését, amelyek gyakran egybeesnek és 

összekapcsolódnak etnikai tisztogatási 

kampányokkal és szektariánus 

politikákkal; mély aggodalmának ad 

hangot azzal kapcsolatban, hogy a Koreai 

Népi Demokratikus Köztársaság nukleáris 

és ballisztikus rakétákkal kapcsolatos 
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folyamatos tevékenysége fokozta a 

feszültséget a régióban és azon túl, és 

egyértelműen fenyegeti a nemzetközi békét 

és biztonságot; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/13 

Módosítás  13 

Bodil Valero 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Éves jelentés a közös biztonsági és védelmi politika végrehajtásáról 

2017/2123(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

6 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

6. úgy véli, hogy ma a terrorizmus az 

uniós polgárok biztonságát érintő 

legfontosabb kihívások egyike, amely 

gyors, stabil és összehangolt cselekvést 

követel meg belső és külső szinten 

egyaránt a további terrortámadások 

megelőzése és a kiváltó okok 

megszüntetése érdekében; különösen is 

rámutat arra, hogy meg kell előzni a 

radikalizálódást, meg kell akadályozni, 

hogy a terrorista szervezetek pénzügyi 

erőforrásokhoz jussanak, kezelni kell a 

terrorista propagandát, valamint – többek 

között automatizált eltávolítási 

szolgáltatással – meg kell akadályozni, 

hogy az internetet és a közösségi oldalakat 

erre a célra használják, végül pedig javítani 

kell a hírszerzési információk megosztását 

a tagállamok, valamint harmadik országok, 

a NATO és egyéb releváns 

partnerszervezetek között; úgy véli, hogy a 

közös biztonság- és védelempolitikai 

missziók megbízatásának magában kellene 

foglalnia a terrorizmus elleni küzdelmet is, 

hogy következetesebb módon 

hozzájáruljanak a deradikalizációs 

programokhoz, ami kifejezetten 

vonatkozik az Európai Unió koszovói 

jogállamiság-missziójára és az Európai 

Unió bosznia-hercegovinai katonai 

műveletére, amely országokba jelentős 

6. úgy véli, hogy ma a terrorizmus az 

uniós polgárok biztonságát érintő 

legfontosabb kihívások egyike, amely 

gyors, stabil és összehangolt cselekvést 

követel meg belső és külső szinten 

egyaránt a további terrortámadások 

megelőzése és a kiváltó okok 

megszüntetése érdekében; különösen is 

rámutat arra, hogy meg kell előzni a 

radikalizálódást, meg kell akadályozni, 

hogy a terrorista szervezetek pénzügyi 

erőforrásokhoz jussanak, kezelni kell a 

terrorista propagandát, valamint meg kell 

akadályozni, hogy az internetet és a 

közösségi oldalakat erre a célra használják, 

végül pedig javítani kell a hírszerzési 

információk megosztását a tagállamok, 

valamint harmadik országok, a NATO és 

egyéb releváns partnerszervezetek között; 

úgy véli, hogy bizonyos KKBP/KBVP-

missziók megbízatásának magában kellene 

foglalnia a terrorizmus elleni küzdelmet is, 

hogy következetesebb módon 

hozzájáruljanak a deradikalizációs 

programokhoz 
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számban térnek vissza harcosok 

külföldről; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/14 

Módosítás  14 

Bodil Valero 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Éves jelentés a közös biztonsági és védelmi politika végrehajtásáról 

2017/2123(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

11 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

11.  határozottan úgy véli, hogy az EU-

nak szükség esetén erőteljesen fel kell 

lépnie saját jövőjének alakítása érdekében, 

mivel a belső és a külső biztonság egyre 

szorosabban összefügg, és ennek közvetlen 

hatása van minden európai polgárra; 

figyelmeztet, hogy a közös megközelítés 

hiánya következtében az EU fellépése 

koordinálatlan és széttöredezett lehet, sok 

párhuzamosságot és nem hatékony lépést 

tehet lehetővé, aminek eredményeként az 

Unió és tagállamai sebezhetővé válhatnak; 

úgy véli, hogy az EU-nak képesnek kell 

lennie a belső és külső biztonsággal 

kapcsolatos eszközök teljes spektruma 

mentén hatékonyan cselekedni, egészen az 

EUSZ 42. cikke (7) bekezdésében említett 

szintig; hangsúlyozza, hogy az EUSZ 42. 

cikkének (2) bekezdésében említett közös 

uniós védelempolitika kialakításának az a 
célja, hogy létrejöjjön a közös védelem, és 

hogy az Unió stratégiai önállósággal 

rendelkezzen a béke és a előmozdítása 

érdekében Európán belül és a világban; 

hangsúlyozza az európai védelmi 

képességek további integrálásának 

gyakorlati és pénzügyi előnyeit; 

11. határozottan úgy véli, hogy az EU-

nak szükség esetén erőteljesen fel kell 

lépnie saját jövőjének alakítása érdekében, 

mivel a belső és a külső biztonság egyre 

szorosabban összefügg, és ennek közvetlen 

hatása van minden európai polgárra; 

figyelmeztet, hogy a közös megközelítés 

hiánya következtében az EU fellépése 

koordinálatlan és széttöredezett lehet, sok 

párhuzamosságot és nem hatékony lépést 

tehet lehetővé, aminek eredményeként az 

Unió és tagállamai sebezhetővé válhatnak; 

úgy véli, hogy az EU-nak képesnek kell 

lennie arra, hogy az EUSZ 43. cikkének 

(1) bekezdése szerinti petersbergi 

feladatok külső biztonsággal kapcsolatos 

eszközeinek teljes spektruma mentén 

hatékonyan cselekedjen; hangsúlyozza, 

hogy a hatékony KBVP célja, hogy 

létrejöjjön a közös védelem, és hogy az 

Unió operatív önállósággal rendelkezzen a 

béke és a biztonság előmozdítása 

érdekében Európán belül és a világban; 

hangsúlyozza az európai védelmi 

képességek további integrálásának 

gyakorlati és pénzügyi előnyeit; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/15 

Módosítás  15 

Bodil Valero 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Éves jelentés a közös biztonsági és védelmi politika végrehajtásáról 

2017/2123(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

13 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

13. üdvözli az erősebb európai védelem 

kialakítása terén az EU globális kül- és 

biztonságpolitikai stratégiájának 2016. 

júniusi elfogadása óta tett látható 

előrelépést; üdvözli különösen az Európai 

Védelmi Alap elindítását, a védelmi 

kutatásra vonatkozó előkészítő intézkedés 

megerősítésére tett javaslatot és az európai 

védelmi ipar fejlesztési programjáról 

előterjesztett jogalkotási javaslatot; 

felszólítja a tagállamokat, hogy növeljék 

jövőbeni pénzügyi hozzájárulásukat az EU 

költségvetéséhez az Európai Védelmi 

Alappal kapcsolatban felmerülő, az EU-t 

érintő összes további költség fedezése 

érdekében; 

13. üdvözli az erősebb európai védelem 

kialakítása terén az EU globális kül- és 

biztonságpolitikai stratégiájának 2016. 

júniusi elfogadása óta tett látható 

előrelépést; tudomásul veszi különösen az 

Európai Védelmi Alap elindítását, a 

védelmi kutatásra vonatkozó előkészítő 

intézkedés megerősítésére tett javaslatot és 

az európai védelmi ipar fejlesztési 

programjáról előterjesztett jogalkotási 

javaslatot; felszólítja a tagállamokat, hogy 

hangolják össze jövőbeni pénzügyi 

hozzájárulásukat az uniós szintű 

kormányközi alapokon belül a KBVP 

megerősítésének célkitűzésével 

kapcsolatban felmerülő összes további 

költség fedezése érdekében; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/16 

Módosítás  16 

Bodil Valero 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Éves jelentés a közös biztonsági és védelmi politika végrehajtásáról 

2017/2123(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

16 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

16.  kiemeli, hogy a Bizottság és egyre 

több tagállam is elkötelezte magát az 

európai védelmi unió elindítása mellett, és 

hogy ez európai polgárok körében is 

erőteljes támogatást élvez; hangsúlyozza, 

hogy ez megfelel az uniós polgárok és az 

Európai Parlament kérésének, amelynek 

többek között a korábbi állásfoglalásaiban 

számos alkalommal megfogalmazott 

felhívásain keresztül adott hangot; felhívja 

a figyelmet arra, hogy az erősebb európai 

védelmi integráció eredményként nőni fog 

a hatékonyság, kiküszöbölhetők a 

párhuzamosságok, és csökkenthetők a 

költségek; hangsúlyozza ugyanakkor, hogy 

egy valódi európai védelmi unió 

létrehozása folyamatos politikai akaratot 

és elhatározást követel meg; sürgeti a 

tagállamokat, hogy kötelezzék el magukat 

egy közös és önálló európai védelem 

mellett, és törekedjenek annak 

biztosítására, hogy nemzeti védelmi 

költségvetésük tíz éven belül elérje GDP-

jük legalább 2%-át; 

16.  kiemeli, hogy a Bizottság és egyre 

több tagállam is elkötelezte magát KBVP 

megerősítése mellett, és hogy ez az európai 

polgárok körében is erőteljes támogatást 

élvez; hangsúlyozza, hogy ez megfelel az 

uniós polgárok és az Európai Parlament 

kérésének, amelynek többek között a 

korábbi állásfoglalásaiban számos 

alkalommal megfogalmazott felhívásain 

keresztül adott hangot; felhívja a figyelmet 

arra, hogy az erősebb európai védelmi 

integráció eredményként nőni fog a 

hatékonyság, kiküszöbölhetők a 

párhuzamosságok, és csökkenthetők a 

költségek; hangsúlyozza ugyanakkor, hogy 

a KBVP megerősítése folyamatos politikai 

akaratot és elhatározást követel meg; 

szilárd meggyőződése, hogy a védelemre 

együttesen fordított évi 200 milliárd euró, 

amivel az EU-28 a második a világon a 

védelemre fordított kiadások tekintetében, 

elegendő pénzügyi erőforrást biztosít a 

védelmi ágazat számára; hangsúlyozza, 

hogy a 25–100 milliárd euró közötti éves 

hatékonyságjavulás mellett egyáltalán 

nincs szükség a jelenlegi uniós 

költségvetés militarizálására, vagy arra, 

hogy ilyen tervek készüljenek a következő 

többéves pénzügyi keretre vonatkozóan; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/17 

Módosítás  17 

Bodil Valero 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Éves jelentés a közös biztonsági és védelmi politika végrehajtásáról 

2017/2123(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

18 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

18.  felkéri az alelnököt/főképviselőt és 

a Bizottságot, hogy a Parlament által a 

2016. november 22-i, 2016. november 23-i 

és 2017. március 16-i állásfoglalásokban 

megfogalmazott kérésnek megfelelően 

tegyenek lépéseket egy uniós biztonsági és 

védelmi fehér könyv közzététele érdekében 

a legközelebbi többéves pénzügyi keret 

előkészítésével összefüggésben; úgy véli, 

hogy az európai védelmi unió létrehozása, 

az Unió stratégiai irányvonalának 

összekapcsolása a kapacitásépítéshez való 

uniós hozzájárulásokkal, valamint a 

védelmi célú európai intézményi keret 

kialakítása mind olyan elemek, amelyeket 

intézményközi megállapodással kell 

alátámasztani; hangsúlyozza, hogy az 

összes érdekelt fél átfogó és megbízható 

munkája révén fokozható a védelmi 

kiadások hatóköre és hatékonysága; kéri, 

hogy a semleges államok, így Ausztria és 

Svédország is kapjanak komoly szerepet e 

folyamatban az egyes uniós tagállamok 

semlegességének megkérdőjelezése nélkül; 

18.  felkéri az alelnököt/főképviselőt és 

a Bizottságot, hogy a Parlament által a 

2016. november 22-i, 2016. november 23-i 

és 2017. március 16-i állásfoglalásokban 

megfogalmazott kérésnek megfelelően 

tegyenek lépéseket egy uniós biztonsági és 

védelmi fehér könyv közzététele 

érdekében; úgy véli, hogy a hatékony 

KBVP, az Unió stratégiai irányvonalának 

összekapcsolása a kapacitásépítéshez 

nyújtott uniós támogatásokkal, valamint a 

védelmi célú európai intézményi keret 

kialakítása mind olyan elemek, amelyeket 

intézményközi megállapodással kell 

alátámasztani; hangsúlyozza, hogy az 

összes érdekelt fél átfogó és megbízható 

munkája révén fokozható a védelmi 

kiadások hatóköre és hatékonysága; kéri, 

hogy a semleges államok, így Ausztria és 

Svédország is kapjanak komoly szerepet e 

folyamatban az egyes uniós tagállamok 

semlegességének megkérdőjelezése nélkül; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/18 

Módosítás  18 

Bodil Valero 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Éves jelentés a közös biztonsági és védelmi politika végrehajtásáról 

2017/2123(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

19 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

19. hangsúlyozza, hogy a stratégiai 

környezet és a stratégiai célkitűzések 

leírása mellett az EU biztonsági és védelmi 

fehér könyvének az uniós 

képességfejlesztési terv formájában 

azonosítania kell a szükséges és a 

rendelkezésre álló kapacitásokat, illetve a 

kapacitáshiányokat a következő többéves 

pénzügyi keretre vonatkozóan, valamint 

tartalmaznia kell egy általános koncepciót 

a többéves pénzügyi keret időszakában és 

hosszú távon tervezett tagállami és uniós 

lépésekről; 

19. hangsúlyozza, hogy a stratégiai 

környezet és a stratégiai célkitűzések 

leírása mellett az EU biztonsági és védelmi 

fehér könyvének az uniós 

képességfejlesztési terv formájában 

azonosítania kell a szükséges és a 

rendelkezésre álló kapacitásokat, illetve a 

kapacitáshiányokat, valamint tartalmaznia 

kell egy általános koncepciót a hosszú 

távon tervezett tagállami és uniós 

lépésekről; 

Or. en 



 

AM\1141468HU.docx  PE614.283v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

6.12.2017 A8-0351/19 

Módosítás  19 

Bodil Valero 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Éves jelentés a közös biztonsági és védelmi politika végrehajtásáról 

2017/2123(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

21 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

21. üdvözli a Bizottság azon szándékát, 

hogy a következő többéves pénzügyi 

keretben külön programot javasol a 

védelmi célú kutatásra, saját 

költségvetéssel és saját szabályokkal; 

hangsúlyozza, hogy a tagállamoknak 

további forrásokat kell e program 

rendelkezésére bocsátaniuk, anélkül, hogy 

az a kutatást, technológiai fejlődést és 

innovációt finanszírozó meglévő 

keretprogramokat érintené, ahogyan azt a 

Parlament a 2017. július 5-i 

állásfoglalásában szorgalmazta; 

ismételten felkéri a Bizottságot, hogy 

biztosítsa a tagállamok által vagy adott 

esetben az iparral közösen indított védelmi 

kutatási és fejlesztési programokban való 

uniós részvételt, az EUMSZ 185. és 

187. cikkének megfelelően; 

21. tudomásul veszi a Bizottság azon 

szándékát, hogy a következő többéves 

pénzügyi keretben külön programot javasol 

a védelmi célú kutatásra, saját 

költségvetéssel és saját szabályokkal; 

hangsúlyozza, hogy csak a tagállamoknak 

kellene forrásokat rendelkezésre 

bocsátaniuk a közös védelmi alap számára; 

felkéri a Bizottságot, hogy korlátozza az 

adminisztratív segítségnyújtáshoz való 

uniós hozzájárulást a tagállamok által 
indított és finanszírozott kutatási és 

fejlesztési programok esetében; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/20 

Módosítás  20 

Bodil Valero 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Éves jelentés a közös biztonsági és védelmi politika végrehajtásáról 

2017/2123(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

22 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

22.  üdvözli az európai védelmi ipari 

fejlesztési programra irányuló bizottsági 

javaslatot; hangsúlyozza, hogy a 

tagállamok védelmi téren hozott 

intézkedéseinek támogatására, 

koordinálására vagy kiegészítésére 

irányuló bármely uniós fellépésnek azt kell 

célul kitűznie, hogy hozzájáruljon a többek 

között az EUMSZ 2. cikkének (4) 

bekezdésében említett közös védelmi 

politika fokozatos kialakításához, valamint 

hogy kiterjedjen a közös fejlesztésre, a 

standardizációra, a tanúsításra és a 

karbantartásra, amelyek révén kooperatív 

programok és az interoperabilitás 

magasabb szintje valósíthatók meg; sürgeti 

a Bizottságot az új védelmi ipari fejlesztési 

program széles körű megismertetésére, és 

különösen a kis- és középvállalkozások 

határokon átívelő projektekben való 

részvételének ösztönzésére; 

22.  tudomásul veszi az európai védelmi 

ipari fejlesztési programra irányuló 

bizottsági javaslatot; hangsúlyozza, hogy a 

tagállamok védelmi téren hozott 

intézkedéseinek támogatására, 

koordinálására vagy elősegítésére irányuló 

bármely bizottsági fellépésnek azt kell 

célul kitűznie, hogy hozzájáruljon egy 

hatékony európai védelmi piac 

kialakításához, amely kizárólag a 

tagállamok számára fejleszt katonai 

technológiákat, és nem exportálja azokat, 

valamint hogy kiterjedjen a közös 

fejlesztésre, a standardizációra, a 

tanúsításra és a karbantartásra, amelyek 

révén kooperatív programok és az 

interoperabilitás magasabb szintje 

valósíthatók meg; sürgeti a Bizottságot, 

hogy a lehető legszélesebb körben 

mozdítsa elő a védelmi ipari ágazatban 

folytatott hatékony együttműködést célzó 

új együttműködési mechanizmus 

gondolatát, és különösen ösztönözze a kkv-

kat a közös, határokon átnyúló 
projektekben való részvételre;  

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/21 

Módosítás  21 

Bodil Valero 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Éves jelentés a közös biztonsági és védelmi politika végrehajtásáról 

2017/2123(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

27 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

27. felkéri a Bizottságot, a Tanácsot és 

az alelnököt/főképviselőt, hogy az Európai 

Parlamenttel közösen kezdjenek 

intézményközi párbeszédet a közös 

védelmi politika fokozatos kialakításáról; 

hangsúlyozza, hogy a következő többéves 

pénzügyi keretben teljes jogú uniós 

védelmi költségvetést kell létrehozni, 

amely kiterjed a közös biztonság- és 

védelempolitika összes belső 

vonatkozására, és hogy az ennek 

végrehajtására szolgáló doktrínát a 

Lisszaboni Szerződés keretén belül kell 

kidolgozni; hangsúlyozza, hogy felül kell 

vizsgálni az Athéné mechanizmust a közös 

költségnek tekintett műveletek körének 

kiszélesítése és a közös biztonság- és 

védelempolitika missziókban és 

műveletekben való részvétel serkentése 

érdekében; 

27. felkéri az Európai Tanácsot, hogy 

nyilvánosan vitassa meg a kérdést, és az 

EUSZ 42. cikkének (2) bekezdésében 

előírt egyhangú szavazással döntsön arról, 

hogy elindítsa-e vagy sem a közös védelmi 

politika fokozatos kialakítását; 

hangsúlyozza, hogy felül kell vizsgálni az 

Athéné mechanizmust a közös költségnek 

tekintett műveletek körének kiszélesítése 

és a közös biztonság- és védelempolitika 

missziókban és műveletekben való 

részvétel serkentése érdekében; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/22 

Módosítás  22 

Bodil Valero 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Éves jelentés a közös biztonsági és védelmi politika végrehajtásáról 

2017/2123(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

32 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

32. hangsúlyozza, hogy az állandó 

strukturált együttműködésnek az uniós 

kereten belül kell kialakulnia, és hatékony 

uniós támogatásban kell részesülnie, a 

tagállamok védelmi hatáskörének teljes 

tiszteletben tartása mellett; ismételten kéri, 

hogy az uniós költségvetés nyújtson 

megfelelő támogatást az állandó 

strukturált együttműködésnek; úgy véli, 

hogy az állandó strukturált együttműködés 

keretében kötelezettségként kell előírni a 

KBVP alá tartozó valamennyi uniós 

ügynökségben és szervben, köztük az 

Európai Biztonsági és Védelmi 

Főiskolában való részvételt; ismételten 

kijelenti, hogy az uniós harccsoportok 

rendszerét a felülvizsgált Athéné 

mechanizmus keretében közös költségnek 

kell tekinteni; 

32. hangsúlyozza, hogy az állandó 

strukturált együttműködésnek az uniós 

kereten belül kell kialakulnia, és hatékony 

uniós támogatásban kell részesülnie, a 

tagállamok védelmi hatáskörének teljes 

tiszteletben tartása mellett; sajnálatosnak 

tartja, hogy az állandó strukturált 

együttműködésről (PESCO) szóló, 2017. 

november 13-án aláírt közös 

nyilatkozatban a tagállamok 

kötelezettséget vállalnak a védelmi 

kiadások növelésére és az uniós 

költségvetési források védelmi célú 

felhasználására; úgy véli, hogy az állandó 

strukturált együttműködés keretében 

kötelezettségként kell előírni a KBVP alá 

tartozó valamennyi uniós ügynökségben és 

szervben, köztük az Európai Biztonsági és 

Védelmi Főiskolában való részvételt; 

ismételten kijelenti, hogy az uniós 

harccsoportok rendszerét a felülvizsgált 

Athéné mechanizmus keretében közös 

költségnek kell tekinteni; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/23 

Módosítás  23 

Bodil Valero 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Éves jelentés a közös biztonsági és védelmi politika végrehajtásáról 

2017/2123(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

34 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

34. követeli egy teljes jogú EU polgári-

katonai stratégiai főhadiszállás 

létrehozását az állandó strukturált 

együttműködés keretein belül, amely a 

már meglévő Katonai Tervezési és 

Végrehajtási Szolgálatból, a Polgári 
Tervezési és Végrehajtási Szolgálatból és a 

Válságkezelési és Tervezési 

Igazgatóságból állna, továbbá kéri, hogy 

biztosítsanak egy olyan platformot, amely 

egységesített működési támogatást nyújt az 

egész tervezési folyamat során, a kezdeti 

politikai koncepcióktól a részletes tervekig; 

34. követeli egy teljes jogú uniós 

katonai stratégiai parancsnokság 

létrehozását, amely a már meglévő Katonai 

Tervezési és Végrehajtási Szolgálatból és a 

Válságkezelési és Tervezési 

Igazgatóságból állna, továbbá kéri, hogy 

biztosítsanak egy olyan platformot, amely 

egységesített működési támogatást nyújt az 

egész tervezési folyamat során, a kezdeti 

politikai koncepcióktól a részletes tervekig; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/24 

Módosítás  24 

Bodil Valero 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Éves jelentés a közös biztonsági és védelmi politika végrehajtásáról 

2017/2123(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

43 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

43. hangsúlyozza, hogy a koordinált 

éves védelmi szemlének az EU biztonsági 

és védelmi fehér könyvén és a közös 

védelmi politikán kell alapulnia, és a 

KBVP-vel kapcsolatos képességek teljes 

spektrumát fel kell ölelnie, különös 

tekintettel az állandó strukturált 

együttműködésben részt vevő tagállamok 

képességeire; úgy véli, hogy a koordinált 

éves védelmi szemlének egy sor konkrét 

javaslattal kell szolgálnia a hiányosságok 

orvoslása, illetve azon területek 

azonosítása tekintetében, ahol célszerű 

lenne az uniós fellépés, hogy ezeket 

figyelembe lehessen venni a soron 

következő év uniós költségvetésének 

tervezésekor; hangsúlyozza, hogy a 

Bizottságnak és az Uniós Védelmi 

Ügynökségnek közösen kell dolgozniuk az 

éves munkaprogramok kialakítása terén a 

javasolt Európai Védelmi Alap 

képességekkel és kutatással kapcsolatos 

keretein belül; rámutat, hogy az Európai 

Védelmi Ügynökségnek nemcsak a 

program kialakítása terén van kiemelt 

szerepe, hanem a képességfejlesztési 

keretből finanszírozott projektek kezelése 

terén is; 

43. hangsúlyozza, hogy a koordinált 

éves védelmi szemlének az EU biztonsági 

és védelmi fehér könyvén és a közös 

védelmi politikán kell alapulnia, és a 

KBVP-vel kapcsolatos képességek teljes 

spektrumát fel kell ölelnie, különös 

tekintettel az állandó strukturált 

együttműködésben részt vevő tagállamok 

képességeire; úgy véli, hogy a koordinált 

éves védelmi szemlének egy sor konkrét 

javaslattal kell szolgálnia a hiányosságok 

orvoslása, illetve azon területek 

azonosítása tekintetében, ahol célszerű 

lenne az uniós fellépés; hangsúlyozza, 

hogy a Bizottságnak és az Uniós Védelmi 

Ügynökségnek közösen kell dolgozniuk az 

éves munkaprogramok kialakítása terén; 

rámutat, hogy az Európai Védelmi 

Ügynökségnek nemcsak a program 

kialakítása terén van kiemelt szerepe, 

hanem a projektek kezelése terén is; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/25 

Módosítás  25 

Bodil Valero 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Éves jelentés a közös biztonsági és védelmi politika végrehajtásáról 

2017/2123(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

50 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

50. üdvözli az Európai Uniónak a 

Földközi-tenger déli-középső részén 

folytatott katonai műveletét, és kéri az 

alelnököt/főképviselőt és a tagállamokat, 

hogy növeljék a biztonság szempontjából 

fontos helyi szereplőinek nyújtott 

támogatást a Földközi-tenger déli partján; 

50. tudomásul veszi az Európai 

Uniónak a Földközi-tenger déli-középső 

részén folytatott katonai műveletét, és kéri 

az alelnököt/főképviselőt és a 

tagállamokat, hogy növeljék a biztonság 

szempontjából fontos helyi szereplőknek 

nyújtott támogatást a Földközi-tenger déli 

partján, továbbá kéri a nemzetközi 

humanitárius jog és a nemzetközi emberi 

jogok szigorú betartását, különösen a 

líbiai parti őrséggel és más líbiai 

szereplőkkel való együttműködés során; 

Or. en 

 

 


