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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

4.12.2018 A8-0375/11 

Módosítás  11 

Bodil Valero 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Éves jelentés a közös biztonság- és védelempolitika végrehajtásáról 

(2018/2099(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

39 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

39. üdvözli a Tanács határozatát a 

PESCO-projektek irányításának 

szabályainak létrehozásáról, mert az tisztáz 

számos függőben levő – a PESCO 

végrehajtásával kapcsolatos – 

részletkérdést; megállapítja ugyanakkor, 

hogy az EKSZ-nek és az EDA-nak 

valószínűleg további költségvetési 

előirányzatra lesz szüksége ahhoz, hogy 

képesek legyenek ellátni a PESCO 

titkársági feladatait; 

39. üdvözli a Tanács határozatát a 

PESCO-projektek irányításának 

szabályainak létrehozásáról, mert az tisztáz 

számos függőben levő – a PESCO 

végrehajtásával kapcsolatos – 

részletkérdést; 

Or. en 
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4.12.2018 A8-0375/12 

Módosítás  12 

Bodil Valero 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Éves jelentés a közös biztonság- és védelempolitika végrehajtásáról 

(2018/2099(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

41 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 41a. mély aggodalmának ad hangot az 

ENSZ MINUSMA által kivizsgált és 

jelentett több tucatnyi rendkívül súlyos 

emberi jogi visszaélés miatt, amelyeket a 

mali biztonsági erők követtek el, és 

amelyek a humanitárius jog értelmében 

háborús bűnnek minősülhetnek; sürgeti 

az alelnököt/főképviselőt annak 

biztosítására, hogy az EU partnerei 

szigorúan tiszteletben tartsák a 

nemzetközi humanitárius jogot és emberi 

jogi jogszabályokat, valamint a kötelező 

érvényű uniós rendeleteket, és hogy az 

ilyen eseteket haladéktalanul bíróság elé 

vigyék; kéri az EKSZ-t, hogy függessze fel 

a vonatkozó támogatást és sürgősen 

tegyen jelentést a Parlamentnek az 

említett esetekről; 

Or. en 
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4.12.2018 A8-0375/13 

Módosítás  13 

Bodil Valero 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Éves jelentés a közös biztonság- és védelempolitika végrehajtásáról 

(2018/2099(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

46 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

46. üdvözli a polgári és katonai 

tervezési és végrehajtási kapacitás (MPCC) 

létrehozását és teljes körű műveleti 

alkalmasságának elérését a nem 

végrehajtási jellegű uniós missziók és 

műveletek (kiképzési missziók) számára; 

kiemeli, hogy az MPCC-t mielőbb fel kell 

hatalmazni valamennyi jövőbeli katonai 

KVBP-művelet megtervezésére és 

irányítására, valamint hogy szükség van az 

uniós harccsoportok alkalmazása előtt álló 

némely akadály felszámolására; felszólít 

kibővített együttműködésre az MPCC és a 

polgári tervezési és végrehajtási képesség 

(CPCC) között, a közös 

támogatáskoordinációs központtal (JSCC) 

összefüggésben is, a civil és a katonai 

szinergiák maximalizálása és a szakértelem 

megosztása érdekében a válságok és 

konfliktusok integrált és átfogó 

megközelítésének részeként; felszólít az 

MPCC megerősítésére a végrehajtó 

műveletek irányítására és ellenőrzésére 

vonatkozó képességeinek növelése, 

valamint a polgári missziókkal fennálló 

szinergiák fokozása érdekében; 

46. üdvözli a polgári és katonai 

tervezési és végrehajtási kapacitás (MPCC) 

létrehozását és teljes körű műveleti 

alkalmasságának elérését a nem 

végrehajtási jellegű uniós missziók és 

műveletek (kiképzési missziók) számára; 

kiemeli, hogy az MPCC-t mielőbb fel kell 

hatalmazni valamennyi jövőbeli katonai 

KVBP-művelet megtervezésére és 

irányítására, valamint hogy szükség van az 

uniós harccsoportok alkalmazása előtt álló 

némely akadály felszámolására; felszólít 

kibővített együttműködésre az MPCC és a 

polgári tervezési és végrehajtási képesség 

(CPCC) között, a közös 

támogatáskoordinációs központtal (JSCC) 

összefüggésben is, a civil és a katonai 

szinergiák maximalizálása és a szakértelem 

megosztása érdekében a válságok és 

konfliktusok integrált és átfogó 

megközelítésének részeként, ám 

hangsúlyozza, hogy a polgári és a katonai 

utasítási láncnak egymástól 

elkülönítettnek kell maradnia; felszólít az 

MPCC megerősítésére a végrehajtó 

műveletek irányítására és ellenőrzésére 

vonatkozó képességeinek növelése, 

valamint a polgári missziókkal fennálló 

szinergiák fokozása érdekében; 

Or. en 
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4.12.2018 A8-0375/14 

Módosítás  14 

Bodil Valero 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Éves jelentés a közös biztonság- és védelempolitika végrehajtásáról 

(2018/2099(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

48 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

48. sürgeti a biztonságot és a 

fejlesztést szolgáló kapacitásépítési 

(CBSD) kezdeményezés gyors 

végrehajtását a KBVP missziói és 

műveletei hatékonyságának és 

fenntarthatóságának javítása és annak 

érdekében, hogy az EU meg tudja 

erősíteni partnerországainak biztonsági és 

védelmi kapacitásait; 

törölve 

Or. en 
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4.12.2018 A8-0375/15 

Módosítás  15 

Bodil Valero 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Éves jelentés a közös biztonság- és védelempolitika végrehajtásáról 

(2018/2099(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

53 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

53. hangsúlyozza, hogy a katonai 

mobilitásra irányuló erőfeszítéseket 

prioritásként kell kezelni és hozzá kell 

járulniuk a KVBP-missziók és -műveletek 

hatékony végrehajtásához és a NATO 

védelmi pozíciójának erősítéséhez; 

mindkét szervezetet arra ösztönzi ezért, 

hogy a lehető legszorosabb módon 

folytassák közös munkájukat a katonai 

mobilitás érdekében, többek között közös 

katonai követelmények kidolgozásán 

keresztül a haderők és a felszerelés gyors 

mozgatásának megkönnyítése érdekében 

egész Európában, nem elfeledkezve az 

elsősorban dél és kelet felől érkező 

többirányú kihívásokról; felhívja a 

Bizottságot, hogy a szükséges 

beruházásokkal – és ahol erre szükség 

van, jogi szabályozással is – támogassa 

ezeket az erőfeszítéseket; hangsúlyozza, 

hogy lazítani szükséges a gyorsreagálású 

haderő EU-n belüli határokon átnyúló 

mozgására vonatkozó közigazgatási 

eljárásokat; 

53. hangsúlyozza, hogy a katonai 

mobilitásra irányuló erőfeszítéseket 

prioritásként kell kezelni és hozzá kell 

járulniuk a KVBP-missziók és -műveletek 

hatékony végrehajtásához és a NATO 

védelmi pozíciójának erősítéséhez; 

mindkét szervezetet arra ösztönzi ezért, 

hogy a lehető legszorosabb módon 

folytassák közös munkájukat a katonai 

mobilitás érdekében, többek között közös 

katonai követelmények kidolgozásán 

keresztül a haderők és a felszerelés gyors 

mozgatásának megkönnyítése érdekében 

egész Európában, nem elfeledkezve az 

elsősorban dél és kelet felől érkező 

többirányú kihívásokról; 

Or. en 

 

 


