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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

5.12.2018 A8-0375/16 

Módosítás  16 

Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Éves jelentés a közös biztonság- és védelempolitika végrehajtásáról 

(2018/2099(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

7 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

7. hangsúlyozza, hogy az oroszok 

még nem vonultak ki Ukrajnából, a 

minszki megállapodásokat – amelyek 

nélkül nem lesz megoldás a konfliktusra – 

még nem hajtották végre, és folytatódik a 

Krím félsziget jogellenes elcsatolása és 

militarizálása; rendkívül aggasztónak 

tartja, hogy Oroszország túlzott 

gyakorlatai és katonai tevékenységei, a 

hibrid taktikák, köztük a kiberterrorizmus, 

az álhírek és a dezinformációs 

kampányok, valamint a gazdasági és 

energiapolitikai zsarolás destabilizálják a 

keleti partnerség országait és a Nyugat-

Balkánt, továbbá a nyugati demokráciákat 

is célba vették, fokozva a belső 

feszültséget; aggodalmát fejezi ki amiatt, 

hogy az EU-t körülvevő biztonsági 

környezet az elkövetkező években is 

rendkívül kiszámíthatatlan marad; 

ismételten hangsúlyozza a Nyugat-Balkán 

stratégiai fontosságát az EU biztonsága és 

stabilitása szempontjából, valamint azt, 

hogy összpontosítani és erősíteni kell az 

EU politikai kötelezettségvállalását e 

régióval szemben, beleértve a közös 

biztonság- és védelempolitikai missziók 

megbízatásának megerősítését; 

határozottan úgy véli, hogy az EU 

sebezhetőségének felszámolása érdekében 

nagyobb integrációra és koordinációra van 

7. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy 

az EU-t körülvevő biztonsági környezet 

továbbra is kiszámíthatatlan; ismételten 

hangsúlyozza a Nyugat-Balkán stratégiai 

fontosságát az EU biztonsága és stabilitása 

szempontjából, valamint azt, hogy 

összpontosítani és erősíteni kell az EU 

politikai kötelezettségvállalását e régióval 

szemben, beleértve a közös biztonság- és 

védelempolitikai missziók megbízatásának 

megerősítését; határozottan úgy véli, hogy 

az EU sebezhetőségének felszámolása 

érdekében nagyobb integrációra és 

koordinációra van szükség; 
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szükség; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/17 

Módosítás  17 

Fabio Massimo Castaldo, Rolandas Paksas 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Éves jelentés a közös biztonság- és védelempolitika végrehajtásáról 

(2018/2099(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

14 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

14. felhívja a tagállamokat, hogy a 

GDP-jük 2%-ában határozzák meg a 

védelemre fordítandó összeget, valamint 

hogy védelmi költségvetésük 20%-át 

fordítsák az Európai Védelmi Ügynökség 

(EDA) által szükségesnek tartott 

felszerelésekre, többek között a 

kapcsolódó kutatás-fejlesztésre;  

törölve 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/18 

Módosítás  18 

Fabio Massimo Castaldo 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Éves jelentés a közös biztonság- és védelempolitika végrehajtásáról 

(2018/2099(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

16 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

16. megállapítja, hogy a katonai 

mobilitás egyre előkelőbb helyen szerepel 

az európai védelmi tennivalók között; 

hangsúlyozza, hogy a katonai mobilitás a 

jelenlegi fenyegetettségi helyzetben olyan 

központi stratégiai eszköz, amely 

létfontosságú mind a KVBP, mind a 

tagállamok más multilaterális 

kötelezettségei szempontjából, ideértve a 

NATO-t is; hangsúlyozza a meglévő 

hálózatok katonai mobilitási 

szükségletekhez való igazításának 

jelentőségét; üdvözli ezért a katonai 

mobilitás beillesztését nem csak az Európai 

Hálózatfinanszírozási Eszközre irányuló új 

javaslatba, hanem a PESCO-ba is, továbbá 

hogy kiemelkedő helyet kapott az EU és a 

NATO közötti együttműködésben; 

hangsúlyozza, hogy a kívánt eredmények 

eléréséhez ezeket a különböző projekteket 

megfelelően összhangba kell hozni 

egymással és össze kell hangolni a 

szövetségesekkel; üdvözli a Bizottság arra 

irányuló javaslatát, hogy a következő 

többéves pénzügyi keretben (2021–2027) 

az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközön 

keresztül 6,5 milliárd EUR-t juttatna 

katonai mobilitási projekteknek;  

16. megállapítja, hogy a katonai 

mobilitás egyre előkelőbb helyen szerepel 

az európai védelmi tennivalók között; 

hangsúlyozza, hogy a kiegyensúlyozott 

katonai mobilitás a jelenlegi 

fenyegetettségi helyzetben olyan központi 

stratégiai eszköz, amely létfontosságú mind 

a KVBP, mind a tagállamok más 

multilaterális kötelezettségei 

szempontjából, ideértve a NATO-t is; 

hangsúlyozza a meglévő hálózatok katonai 

mobilitási szükségletekhez való 

igazításának jelentőségét; üdvözli ezért a 

katonai mobilitás beillesztését nem csak az 

Európai Hálózatfinanszírozási Eszközre 

irányuló új javaslatba, hanem a PESCO-ba 

is, továbbá hogy kiemelkedő helyet kapott 

az EU és a NATO közötti 

együttműködésben; hangsúlyozza, hogy a 

kívánt eredmények eléréséhez ezeket a 

különböző projekteket a szükséges 

földrajzi kiegyensúlyozás mellett 
megfelelően összhangba kell hozni 

egymással és össze kell hangolni a 

szövetségesekkel; üdvözli a Bizottság arra 

irányuló javaslatát, hogy a következő 

többéves pénzügyi keretben (2021–2027) 

az Európai Hálózatfinanszírozási Eszközön 

keresztül 6,5 milliárd EUR-t juttatna 

katonai mobilitási projekteknek; 
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5.12.2018 A8-0375/19 

Módosítás  19 

Fabio Massimo Castaldo 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Éves jelentés a közös biztonság- és védelempolitika végrehajtásáról 

(2018/2099(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

20 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

20. hangsúlyozza, hogy az EU-nak a 

rendelkezésre álló politikai eszközök teljes 

tárházát – a puha hatalomtól a kemény 

hatalomig, és a rövid távú intézkedésektől 

a hosszú távú politikákig – alkalmaznia 

kell; megerősíti, hogy súlyt kell helyezni a 

szükséges polgári és katonai képességek 

felépítésére az EU globális stratégiájában 

felvázolt átfogó biztonsági fenyegetésekre 

való válaszadás céljából Európán belül és 

Európa körül; emlékeztet rá, hogy az EU 

globális stratégiája ösztönzi elmélyült 

biztonsági együttműködés kialakítását az 

Unión belül;  

20. hangsúlyozza, hogy az EU-nak a 

rendelkezésre álló politikai eszközök teljes 

tárházát a rövid távú intézkedésektől a 

hosszú távú politikákig – alkalmaznia kell; 

megerősíti, hogy súlyt kell helyezni a 

szükséges polgári és katonai képességek 

felépítésére az EU globális stratégiájában 

felvázolt átfogó biztonsági fenyegetésekre 

való válaszadás céljából Európán belül és 

Európa körül; emlékeztet rá, hogy az EU 

globális stratégiája ösztönzi elmélyült 

biztonsági együttműködés kialakítását az 

Unión belül; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/20 

Módosítás  20 

Fabio Massimo Castaldo 

az EFDD képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Éves jelentés a közös biztonság- és védelempolitika végrehajtásáról 

(2018/2099(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

21 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

21. véleménye szerint az uniós 

tagállamoknak törekedniük kell katonai 

képességeik javítására, hogy azok lefedjék 

a szárazföldi, légi, űrbéli, tengeri és 

kiberképességek összességét – beleértve a 

stratégiai támogató eszközöket is – annak 

érdekében, hogy az uniós KVBP hiteles 

erővé váljon; hangsúlyozza, hogy szükség 

van a hírszerzési, felügyeleti és felderítési 

rendszerekbe, a műholdas 

kommunikációba, valamint az űrhöz és az 

állandó Föld-megfigyeléshez való önálló 

hozzáférésbe való beruházásokra a belső és 

külső fenyegetések jobb értékelése 

érdekében;  

21. véleménye szerint az uniós 

tagállamoknak törekedniük kell katonai 

képességeik javítására annak érdekében, 

hogy az uniós KVBP hiteles erővé váljon; 

hangsúlyozza, hogy szükség van a 

hírszerzési, felügyeleti és felderítési 

rendszerekbe, a műholdas 

kommunikációba, valamint az űrhöz és az 

állandó Föld-megfigyeléshez való önálló 

hozzáférésbe való beruházásokra a belső és 

külső fenyegetések jobb értékelése 

érdekében; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/21 

Módosítás  21 

Fabio Massimo Castaldo 

az EFDD 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 földrajzilag 

kiegyensúlyozott 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; 

Or. en 

 

 


