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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

5.12.2018 A8-0375/32 

Módosítás  32 

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 

13 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

13. véleménye szerint a tagállamoknak 

és az EU-nak sürgősen megfelelő 

beruházásokat kell végrehajtaniuk a 

biztonság és a védelem terén, a védelmi 

szolidaritásnak és együttműködésnek 

pedig – az EU globális stratégiájában 

vázolt – módon normává kell válnia; 
üdvözli az EU globális stratégiája 

biztonságra és védelemre vonatkozó 

rendelkezéseinek végrehajtása terén tett 

eddigi előrehaladást; véleménye szerint 

ezek az eredmények megnyitják az utat a 

jövőbeli jelentős strukturális 

változtatásokhoz;  

13. üdvözli az EU globális stratégiája 

biztonságra és védelemre vonatkozó 

rendelkezéseinek végrehajtása terén tett 

eddigi előrehaladást; véleménye szerint 

ezek az eredmények megnyitják az utat a 

jövőbeli jelentős strukturális 

változtatásokhoz; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/33 

Módosítás  33 

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 

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 A8-0375/34 

Módosítás  34 

Sabine Lösing, 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 

15 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

15. üdvözli, hogy a többéves pénzügyi 

keretre tett bizottsági javaslatban a 

védelem külön címet kapott, és különösen 

egy költségvetési sor létrehozását az 

Európai Védelmi Alap és a katonai 

mobilitási projektek finanszírozására; úgy 

véli, hogy ezek a döntések nagyon is arra 

mutatnak, hogy a Bizottság szintjén 

központosított védelmi irányítást kell 

létrehozni; hangsúlyozza, hogy az említett 

költségvetési sorból kizárólag védelmi 

célokat szabad finanszírozni, elkerülve 

minden politikai ráhatást, mivel a 

biztonság oszthatatlan és összhangban 

kell lennie a tagállamok képességbeli és 

infrastrukturális szükségleteivel, illetve a 

stratégiai önállóságra irányuló uniós 

törekvésekkel;  

15. elutasítja, hogy a többéves 

pénzügyi keretre tett bizottsági javaslatban 

a védelem külön címet kapott, és 

különösen egy költségvetési sor 

létrehozását az Európai Védelmi Alap és a 

katonai mobilitási projektek 

finanszírozására; emlékeztet, hogy a 

biztonságra és védelemre vonatkozó, „az 

EU védelmi kutatási programja, az 

Európai Védelmi Alap és a katonai 

mobilitás” című új V. fejezet létrehozása 

egyértelműen sérti az EUSZ 41. cikkének 

(2) bekezdésében megállapított 

rendelkezéseket, amelyek kimondják, hogy 

a katonai vagy védelmi vonatkozású 

fellépésekből eredő kiadások nem 

terhelhetik az Unió költségvetését; elítéli 

és mélységesen sajnálja az Unió 

militarizálódásának példátlan 

gyorsaságát; emlékeztet, hogy a béke és 

stabilitás fenntartásának és 

előmozdításának legjobb módja, ha a 

szegénység felszámolására, a 

humanitárius segélyre, a fenntartható és 

tisztességes gazdasági és társadalmi 

fejlődésre, a konfliktusok békés és 

diplomáciai úton történő megoldására, a 

lefegyverzésre, a csapatok leszerelésére és 

a reintegrációs programokra 

összpontosítunk;  



 

AM\1171386HU.docx  PE631.558v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

Or. en 



 

AM\1171386HU.docx  PE631.558v01-00 
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5.12.2018 A8-0375/35 

Módosítás  35 

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 

18 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

18. sürgeti pontos és kötelező erejű 

iránymutatás létrehozását, amely jól 

definiált keretet biztosít az EUSZ 42. cikke 

(7) bekezdésének jövőbeli beindításához és 

végrehajtásához; felhív az EU biztonsági és 

védelmi fehér könyvének 

megfogalmazására és elfogadására, mely 

könyv garantálná, hogy a jelenlegi és 

jövőbeli képességépítési folyamatok az EU 

stratégiai biztonsági érdekein alapuljanak;  

18. szorgalmazza egy pontos és 

kötelező erejű iránymutatás létrehozását, 

amely jól definiált keretet biztosít az EUSZ 

42. cikke (7) bekezdésének jövőbeli 

beindításához és végrehajtásához, illetve az 

ezzel való visszaélés megakadályozásának 

biztosítását; felhív az EU biztonsági és 

védelmi fehér könyvének 

megfogalmazására és elfogadására, mely 

könyv garantálná, hogy a jelenlegi és 

jövőbeli képességépítési folyamatok az EU 

stratégiai biztonsági érdekein alapuljanak; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/36 

Módosítás  36 

Sabine Lösing, 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 

19 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

19. üdvözli az alelnök/főképviselő azon 

– a Bizottság által támogatott – javaslatát 

is, hogy egy Európai Békekeretből 

finanszírozzák az EU védelmi 

tevékenységeihez fűződő azon költségeket 

– mint például az Afrikai Unió 

békefenntartó missziói, a saját KBVP-

műveletek közös költségei és a partnerek 

katonai kapacitásépítése –, amelyeket az 

EUSZ 41. cikkének (2) bekezdése a 

költségvetési finanszírozásból kizár; 

ismételten megerősítette, hogy szükség 

van a meglévő eszközökkel való átfedések 

elkerülésére; külön is aláhúzza, hogy az 

Athena mechanizmus ambiciózus módon 

részt vesz és ki is bővül a KVBP-missziók 

és műveletek finanszírozása terén, ami a 

Parlament régi kérése volt; felszólít 

valamennyi jövőbeli misszió pénzügyi 

ellenőrzésének javítására és az időben 

megtörténő hatásértékelésekre; 

19. elutasítja az alelnök/főképviselő 

azon – a Bizottság által támogatott – 

javaslatát is, hogy egy Európai 

Békekeretből finanszírozzák az EU 

védelmi tevékenységeihez fűződő azon 

költségeket – mint például az Afrikai Unió 

békefenntartó missziói, a saját KBVP-

műveletek közös költségei és a partnerek 

katonai kapacitásépítése, ideértve a 

felszereléseket és a fegyverzetet is –, 

amelyeket az EUSZ 41. cikkének (2) 

bekezdése a költségvetési finanszírozásból 

kizár; emlékeztet, hogy ez az új európai 

eszköz megkönnyíti az Athena 

mechanizmus bevonását és kibővítését a 

KVBP-missziók finanszírozása terén, ami 

növelni fogja az egyes tagállamok 

automatikus részvételét minden uniós 

katonai misszióban – tényleges 

részvételüktől függetlenül; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/37 

Módosítás  37 

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 

19 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

19. üdvözli az alelnök/főképviselő azon 

– a Bizottság által támogatott – javaslatát 

is, hogy egy Európai Békekeretből 

finanszírozzák az EU védelmi 

tevékenységeihez fűződő azon költségeket 

– mint például az Afrikai Unió 

békefenntartó missziói, a saját KBVP-

műveletek közös költségei és a partnerek 

katonai kapacitásépítése –, amelyeket az 

EUSZ 41. cikkének (2) bekezdése a 

költségvetési finanszírozásból kizár; 

ismételten megerősítette, hogy szükség van 

a meglévő eszközökkel való átfedések 

elkerülésére; külön is aláhúzza, hogy az 

Athena mechanizmus ambiciózus módon 

részt vesz és ki is bővül a KVBP-missziók 

és műveletek finanszírozása terén, ami a 

Parlament régi kérése volt; felszólít 

valamennyi jövőbeli misszió pénzügyi 

ellenőrzésének javítására és az időben 

megtörténő hatásértékelésekre; 

19. elutasítja az alelnök/főképviselő 

azon – a Bizottság által támogatott – 

javaslatát is, hogy egy Európai 

Békekeretből finanszírozzák az EU 

védelmi tevékenységeihez fűződő azon 

költségeket – mint például az Afrikai Unió 

békefenntartó missziói, a saját KBVP-

műveletek közös költségei és a partnerek 

katonai kapacitásépítése, ideértve a 

felszereléseket és a fegyverzetet is –, 

amelyeket az EUSZ 41. cikkének (2) 

bekezdése a költségvetési finanszírozásból 

kizár; ismételten megerősítette, hogy 

szükség van a meglévő eszközökkel való 

átfedések elkerülésére; emlékeztet, hogy ez 

az új európai eszköz megkönnyíti az 

Athena mechanizmus bevonását és 

kibővítését a KVBP-missziók 

finanszírozása terén, ami növelni fogja az 

egyes tagállamok automatikus részvételét 

minden uniós katonai misszióban – 

tényleges részvételüktől függetlenül, ami a 

Parlament régi kérése volt; felszólít 

valamennyi jövőbeli misszió pénzügyi 

ellenőrzésének javítására és az időben 

megtörténő hatásértékelésekre; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/38 

Módosítás  38 

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 

27 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

27. véleménye szerint az Unió 

biztonságát és védelmét szolgáló 

képességek javíthatók a védelmi és katonai 

együttműködés olyan meglévő kereteinek 

jobb kihasználásával, mint az európai 

többnemzetiségű magas készültségű 

hadtest parancsnokságai és az uniós 

harccsoportok, megerősítve a NATO-n 

belüli hasonló kezdeményezéseket, nem 

pedig azokkal átfedésben; úgy véli, hogy 

ez hozzájárul a nemzeti fegyveres erők 

folyamatos átalakításához a fokozottabb 

interoperabilitás, fenntarthatóság, 

rugalmasság és bevethetőség céljának 

elérése érdekében;  

27. véleménye szerint az Unió 

biztonságát és védelmét szolgáló 

képességek javíthatók a védelmi és katonai 

együttműködés olyan meglévő kereteinek 

jobb kihasználásával, mint az európai 

többnemzetiségű magas készültségű 

hadtest parancsnokságai és az uniós 

harccsoportok; úgy véli, hogy ez 

hozzájárul a nemzeti fegyveres erők 

folyamatos átalakításához a fokozottabb 

interoperabilitás, fenntarthatóság, 

rugalmasság és bevethetőség céljának 

elérése érdekében; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/39 

Módosítás  39 

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

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

Lynn Boylan 

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 

28 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

28. üdvözli az európai védelmi ipari 

fejlesztési program (EDIDP) létrehozását, 

amelynek célja az EU védelmi ipara 

verseny- és innovációs képességének 500 

millió EUR értékű támogatása 2020-ig; 

felszólít a program gyors végrehajtására; 

törölve 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/40 

Módosítás  40 

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

Marina Albiol Guzmán, Emmanuel Maurel, Ángela Vallina, Lynn Boylan 

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 

30 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

30. üdvözli az Európai Védelmi Alap 

létrehozásáról szóló rendeletre irányuló 

javaslatot és az Európai Bizottság által a 

következő többéves pénzügyi keretben 

javasolt komoly finanszírozást; felhív az 

EDIDP, a kísérleti projekt és a védelmi 

célú kutatásra irányuló előkészítő 

intézkedés végrehajtásából levont kezdeti 

tanulságok figyelembevételére; 

megállapítja, hogy az EDIDP eredményét 

megfelelően figyelembe kell venni, és 

reméli, hogy a javaslat elfogadása 

mielőbb megtörténik Európa védelmi 

iparának javítása és a partnereivel való 

együttműködési képessége érdekében;  

30. elutasítja az Európai Védelmi Alap 

létrehozásáról szóló rendeletre irányuló 

javaslatot és az Európai Bizottság által a 

következő többéves pénzügyi keretben 

javasolt komoly finanszírozást;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/41 

Módosítás  41 

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 

31 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

31. hangsúlyozza, hogy az EU 

stratégiai biztonsági és védelmi 

célkitűzései csak a tagállamok fegyveres 

erői és védelmi iparágai szükségleteinek és 

hosszú távú képességépítési 

követelményeinek lehető legszorosabb 

összehangolása útján érhetők el; 

megállapítja, hogy a képességfejlesztési 

terv (CDP) és a koordinált éves védelmi 

szemle (CARD) jelentősen hozzájárulhat e 

cél eléréséhez;  

31. hangsúlyozza, hogy az EU 

stratégiai biztonsági és védelmi 

célkitűzései csak a tagállamok fegyveres 

erői és védelmi iparágai szükségleteinek és 

hosszú távú képességépítési 

követelményeinek lehető legszorosabb 

összehangolása útján érhetők el;  

Or. en 

 

 


