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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

5.12.2018 A8-0375/22 

Módosítás  22 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Éves jelentés a közös biztonság- és védelempolitika végrehajtásáról 

(2018/2099(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

10 bevezető hivatkozás 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 tekintettel a „Vitaanyag az európai 

védelem jövőjéről” című, 2017. június 7-i 

bizottsági közleményre, 

 tekintettel a „Vitaanyag az európai 

védelem jövőjéről” című, 2017. június 7-i 

bizottsági közleményre, és annak a 

semleges tagállamokra, például 

Írországra gyakorolt hatására, 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/23 

Módosítás  23 

Sabine Lösing, Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma 

López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Emmanuel Maurel, Ángela Vallina 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Éves jelentés a közös biztonság- és védelempolitika végrehajtásáról 

(2018/2099(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

A preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

A. mivel a tagállamok elkötelezettek a 

közös védelmi politika fokozatos 

kialakítása mellett, amely az EUSZ 42. 

cikk rendelkezéseivel összhangban közös 

védelemhez vezethet, megerősítve ezáltal 

az európai identitást és annak 

függetlenségét a béke, a biztonság és a 

fejlődés Európában és a világban való 

előmozdítása érdekében; 

törölve 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/24 

Módosítás  24 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Éves jelentés a közös biztonság- és védelempolitika végrehajtásáról 

(2018/2099(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

1. megállapítja, hogy a szabályokon 

alapuló világrendet – az EU 

szomszédságában és azon túl – politikai-

katonai értelemben és újabban 

kereskedelmi-gazdasági vonatkozásban is 

kihívások érik; megállapítja, hogy ezeket a 

rendszerszerű kihívásokat a stratégiai 

nemzetközi környezet folyamatos romlása 

kíséri, melynek során államközi és 

államokon belüli konfliktusok és erőszak, 

terrorizmus, államkudarc, kiber- és hibrid 

támadások fenyegetik – az éghajlatváltozás 

és természeti katasztrófák hatásai mellett – 

társadalmaink alappilléreit; elismeri, hogy 

a szabályokon alapuló nemzetközi rend, a 

nemzetközi jog és a liberális demokráciák 

által védett értékek védelmének abszolút 

prioritást kell élveznie, és ez 

kompromisszumok nélküli megközelítést 

kíván meg; 

1. megállapítja, hogy a szabályokon 

alapuló világrendet – az EU 

szomszédságában és azon túl – egyre több 

kihívás éri; megállapítja, hogy ezeket a 

rendszerszerű kihívásokat a stratégiai 

nemzetközi környezet folyamatos romlása 

kíséri, melynek során államközi és 

államokon belüli konfliktusok és erőszak, 

terrorizmus, államkudarc, kiber- és hibrid 

támadások fenyegetik – az éghajlatváltozás 

és természeti katasztrófák hatásai mellett – 

társadalmaink alappilléreit; elismeri, hogy 

a szabályokon alapuló nemzetközi rend, a 

nemzetközi jog és a liberális demokráciák 

által védett értékek védelmének abszolút 

prioritást kell élveznie, és ez 

kompromisszumok nélküli megközelítést 

kíván meg; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/25 

Módosítás  25 

Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, 

Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Éves jelentés a közös biztonság- és védelempolitika végrehajtásáról 

(2018/2099(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

5 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

5. megállapítja, hogy Oroszország 

legutóbbi cselekedetei és politikái 

csökkentették a stabilitást, és 

megváltoztatták a biztonsági környezetet, 

valamint hangsúlyozza, hogy az EU-nak 

és tagállamainak még inkább közös 

stratégiai megközelítést kell kialakítaniuk 

Oroszországot illetően; 

törölve 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/26 

Módosítás  26 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Éves jelentés a közös biztonság- és védelempolitika végrehajtásáról 

(2018/2099(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

6 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

6. aggodalommal állapítja meg, hogy 

a novicsok idegméreg használata 2018 

márciusában Salisbury városában volt az 

első ilyen támadás európai földön a 

második világháború óta, és egy európai 

polgár halálát okozta; sürgeti az Európai 

Tanácsot, hogy fogadjon el korlátozó 

intézkedéseket azokkal szemben, akik 

felelősek a vegyi fegyverek használatáért 

és elterjedéséért; 

törölve 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/27 

Módosítás  27 

Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, 

Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina 

a GUE/NGL 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 

törölve 
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nagyobb integrációra és koordinációra 

van szükség; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/28 

Módosítás  28 

Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, 

Marina Albiol Guzmán, Emmanuel Maurel, Ángela Vallina 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Éves jelentés a közös biztonság- és védelempolitika végrehajtásáról 

(2018/2099(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

8 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

8. megállapítja, hogy az 

együttműködés szükségességét az elmúlt 

évek során egyre növekvő mértékben 

felismerték, és üdvözli az ebben az 

irányban már megtett lépéseket, például 

az az állandó strukturált együttműködés 

(PESCO) létrehozását, bár a konkrét 

eredmények megfelelő értékelése még 

várat magára; úgy véli, hogy az EU-nak 

fokoznia kell a párbeszédet és 

együttműködést a térség harmadik 

országaival, valamint a regionális és 

szubregionális szervezetekkel; 

törölve 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/29 

Módosítás  29 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Emmanuel 

Maurel, Ángela Vallina 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Éves jelentés a közös biztonság- és védelempolitika végrehajtásáról 

(2018/2099(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

9 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

9. hangsúlyozza ugyanakkor, hogy az 

együttműködés mindmáig kialakulóban 

van, és sokkal többet kell tenni annak 

elérése érdekében, hogy az EU és 

tagállamai learathassák a mély, tartós, 

hosszú távú védelmi együttműködés 

gyümölcseit; 

törölve 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/30 

Módosítás  30 

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Emmanuel 

Maurel, Ángela Vallina 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Éves jelentés a közös biztonság- és védelempolitika végrehajtásáról 

(2018/2099(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

10 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

10. hangsúlyozza az európai védelmi 

képességek további integrálásával járó 

gyakorlati és pénzügyi előnyöket; 

hangsúlyozza, hogy az összes érdekelt fél 

átfogó és megbízható munkája révén a 

védelem hatóköre és hatékonysága a 

védelemre fordított kiadások növelése 

nélkül is fokozható; 

10. hangsúlyozza, hogy az összes 

érdekelt fél átfogó és megbízható munkája 

révén a védelem hatóköre és hatékonysága 

a védelemre fordított kiadások növelése 

nélkül is fokozható; 

Or. en 



 

AM\1171383HU.docx  PE631.558v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

5.12.2018 A8-0375/31 

Módosítás  31 

Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, 

Marina Albiol Guzmán, Emmanuel Maurel, Ángela Vallina 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0375/2018 

Ioan Mircea Paşcu 

Éves jelentés a közös biztonság- és védelempolitika végrehajtásáról 

(2018/2099(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

11 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

11. megállapítja, hogy az uniós 

tagállamok védelme elsősorban attól függ, 

hogy van-e politikai szándékuk és katonai 

kapacitásuk arra, hogy egy bizonytalan 

stratégiai környezetben vállalják a rájuk 

háruló felelősséget; hangsúlyozza a 

transzatlanti biztosíték jelentőségét az 

európai és észak-amerikai demokráciák 

biztonsága és megvédése számára; kifejezi 

azonban aggodalmát a kapcsolat jelenlegi 

állapota miatt és felhívja valamennyi 

felelős politikai és társadalmi erőt ennek a 

létfontosságú kapcsolatnak a további 

erősítésére annak aláásása helyett; 

hangsúlyozza, hogy elejét kell venni annak, 

hogy a kereskedelemi kapcsolatok 

legutóbbi nehézségei hatással legyenek a 

transzatlanti biztonsági 

kapcsolatrendszerre; hangsúlyozza, hogy 

egy jól meghatározott stratégiai 

autonómia előmozdítja az európai 

biztonságot, valamint az EU és a NATO 

közötti kapcsolatokat is; ennek tükrében 

ismételten hangsúlyozza, hogy fokozottan 

szükség van európai szintű védelmi 

együttműködésre és az erőforrások 

kulcsprioritások felé irányítására; 

11. megállapítja, hogy az uniós 

tagállamok védelme elsősorban attól függ, 

hogy van-e politikai szándékuk és katonai 

kapacitásuk arra, hogy egy bizonytalan 

stratégiai környezetben vállalják a rájuk 

háruló felelősséget; hangsúlyozza a 

transzatlanti biztosíték jelentőségét az 

európai és észak-amerikai demokráciák 

biztonsága és megvédése számára; kifejezi 

azonban aggodalmát a kapcsolat jelenlegi 

állapota miatt és felhívja valamennyi 

felelős politikai és társadalmi erőt ennek a 

létfontosságú kapcsolatnak a további 

erősítésére annak aláásása helyett; 

hangsúlyozza, hogy elejét kell venni annak, 

hogy a kereskedelemi kapcsolatok 

legutóbbi nehézségei hatással legyenek a 

transzatlanti biztonsági 

kapcsolatrendszerre; 

Or. en 
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