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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

5.12.2018 A8-0375/42 

Módosítás  42 

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 

32 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

32. újfent hangsúlyozza, hogy az 

Európai Védelmi Ügynökségnek (EDA) 

kell lennie – ahol ezt a Lisszaboni 

Szerződés előirányozza – az európai 

fegyverzet- és képességfejlesztési politika 

keretébe tartozó uniós fellépéseket 

végrehajtó ügynökségnek; hangsúlyozza, 

hogy az EDA igazgatásával és 

működtetésével kapcsolatos kiadásokat az 

uniós költségvetésből kell fedezni; üdvözli 

az EDA költségvetésének végrehajtott 

kisebb kiigazításait, ám hangsúlyozza, 

hogy az EDA kibővített felelősségi köre – 

egyebek mellett a PESCO, a CARD és az 

Európai Védelmi Alap terén – megfelelő 

finanszírozást igényel; 

32. újfent hangsúlyozza, hogy az 

Európai Védelmi Ügynökségnek (EDA) 

kell lennie – ahol ezt a Lisszaboni 

Szerződés előirányozza – az európai 

fegyverzet- és képességfejlesztési politika 

keretébe tartozó uniós fellépéseket 

végrehajtó ügynökségnek; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/43 

Módosítás  43 

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

López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Emmanuel Maurel, 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 

36 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

36. üdvözli az inkluzív jellegű állandó 

strukturált együttműködés (PESCO) 

kialakítását, mert az fontos lépést jelent a 

tagállamok szorosabb együttműködése 

felé a biztonság és a védelem terén; 

elismeri, hogy a PESCO jogilag kötelező 

hosszú távú projektnek tekintendő, amely 

egy sor igen ambiciózus 

kötelezettségvállalást és számos 

együttműködési projektet tartalmaz; 

hangsúlyozza, hogy teljes körű 

összehangolásra van szükség a PESCO, 

illetve a KVBP tevékenységei között, 

különösen az EUSZ-ban megállapított 

célkitűzések és a NATO-feladatok 

tekintetében; úgy véli, hogy a PESCO-nak 

mindkét szervezet képességépítését 

szolgálnia kell; 

36. elutasítja az állandó strukturált 

együttműködés (PESCO) kialakítását, mint 

az Európai Unió militarizálódása és az 

európai védelmi unió de facto 

megalakulása felé vezető lépést; 

figyelmeztet e tekintetben, hogy 

megszűnne az egyhangú szavazás 

szabálya a KKBP-vel és a KBVP-vel 

kapcsolatos tanácsi döntések esetén; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/44 

Módosítás  44 

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 

37 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

37. felszólítja a résztvevő tagállamokat, 

hogy terjesszenek elő olyan projekteket, 

amelyek stratégiai európai dimenzióval 

rendelkeznek, válaszul az EU azonosított 

képességbeli hiányosságaira és 

megerősítve az EDTIB-t; felhívja a 

PESCO-ban részt vevő tagállamokat, hogy 

legyenek ambiciózusabbak és a jövőbeli 

PESCO-projektjavaslatok benyújtásakor 

teljes mértékben legyenek figyelemmel az 

európai hozzáadott érték nagyságára; 

37. felszólítja a résztvevő tagállamokat, 

hogy terjesszenek elő olyan projekteket, 

amelyek stratégiai európai dimenzióval 

rendelkeznek, válaszul az EU azonosított 

képességbeli hiányosságaira és 

megerősítve az EDTIB-t;  

Or. en 



 

AM\1171387HU.docx  PE631.558v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

5.12.2018 A8-0375/45 

Módosítás  45 

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 

38 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

38. rámutat a PESCO, illetve a 

koordinált éves védelmi szemle (CARD) és 

az Európai Védelmi Alap közötti szoros, a 

tagállamok védelmi képességeinek 

erősítését szolgáló kapcsolatra; 

törölve 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/46 

Módosítás  46 

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 

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. elutasítja a PESCO-projektekre 

vonatkozó közös irányítási szabálykészlet 
létrehozásáról szóló tanácsi határozatot 

Or. en 



 

AM\1171387HU.docx  PE631.558v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

5.12.2018 A8-0375/47 

Módosítás  47 

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 

50 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

50. úgy véli, hogy az EU és tagállamai 

korábban soha nem tapasztalt fenyegetéssel 

néznek szembe az államilag támogatott és 

a kibertámadások, valamint a kiberbűnözés 

és a terrorizmus formájában; úgy véli, hogy 

a kibertámadások jellegüknél fogva olyan 

fenyegetést jelentenek, amely uniós szintű 

választ tesz szükségessé; bátorítja a 

tagállamokat, hogy egy másik tagállamot 

ért kibertámadás esetén nyújtsanak 

kölcsönösen segítséget egymásnak; 

50. úgy véli, hogy az EU és tagállamai 

korábban soha nem tapasztalt fenyegetéssel 

néznek szembe az államilag támogatott és 

a kibertámadások, valamint a kiberbűnözés 

és a terrorizmus formájában; úgy véli, hogy 

a kibertámadások jellegüknél fogva olyan 

fenyegetést jelentenek, amely uniós szintű 

választ tesz szükségessé;  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/48 

Módosítás  48 

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 

51 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

51. kiemeli, hogy az EU és a NATO 

közötti stratégiai partnerség alapvető 

fontosságú az EU és szomszédai előtt álló 

biztonsági kihívások kezelésében; 

figyelemmel arra, hogy az EU 28 

tagállamából 22 a NATO tagja is, 

hangsúlyozza, hogy az EU és a NATO 

közötti együttműködésnek ki kell 

egészítenie és tiszteletben kell tartania a 

két szervezet sajátosságait és szerepeit; 

hangsúlyozza, hogy a két szervezet 

jellemzői nagyban különböznek egymástól, 

és hogy együttműködésüket az elfogadás és 

a kölcsönösség elveire építve, az egyes 

tagállamok egyedi karakterű biztonság- és 

védelempolitikájának sérelme nélkül, a két 

szervezet autonómiájának és döntéshozatali 

eljárásainak teljes tiszteletben tartása 

mellett kell folytatni; meggyőződése, hogy 

egy erősebb EU és egy erősebb NATO 

egymást erősítik a szinergiák és a 

hatékonyság növelésével, valamennyi 

partner biztonsága és védelme javára; 

hangsúlyozza, hogy az EU–NATO 

stratégiai partnerség egyformán alapvető 

fontosságú a továbbfejlődő uniós KVBP 

és a NATO jövője, valamint az EU és az 

Egyesült Királyság közötti, brexit utáni 

kapcsolatok szempontjából; 

51. kiemeli, hogy az EU és a NATO 

közötti stratégiai partnerség nem alapvető 

fontosságú az EU és szomszédai előtt álló 

biztonsági kihívások kezelésében; 

elismerve, hogy noha az EU 28 

tagállamából 22 a NATO tagja is, hat 

tagállam viszont nem; hangsúlyozza, hogy 

a két szervezet jellemzői nagyban 

különböznek egymástól, és hogy 

együttműködésüket az elfogadás és a 

kölcsönösség elveire építve, az egyes 

tagállamok egyedi karakterű biztonság- és 

védelempolitikájának sérelme nélkül, a két 

szervezet autonómiájának és döntéshozatali 

eljárásainak teljes tiszteletben tartása 

mellett kell folytatni; meggyőződése, hogy 

egy erősebb EU és egy erősebb NATO 

egymást erősítik; 
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5.12.2018 A8-0375/49 

Módosítás  49 

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 

52 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

52. üdvözli a 2018. július 12-i 

brüsszeli NATO-csúcson elfogadott új 

EU–NATO nyilatkozatot, és 

hangsúlyozza, hogy a közös nyilatkozat 

sikeres végrehajtása attól függ, hogy a 

folyamat során az összes tagállamban 

meglegyen a politikai akarat; elismerve a 

74 közös fellépés végrehajtása során 

született érezhető eredményeket, 

véleménye szerint további erőfeszítésekre 

van szükség a sok vállalt kötelezettség 

gyakorlati megvalósítása érdekében, 

különösen a hibrid fenyegetettségek, a 

kiberbiztonság és a közös gyakorlatok 

kapcsán; külön felhívja a figyelmet az 

Európai Védelmi Ügynökség (EDA) 

bevonására 30 fellépés végrehajtásába; 

törölve 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/50 

Módosítás  50 

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 

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 nem 

kell prioritásként kezelni és azoknak nem 

kell hozzájárulniuk a KVBP-missziók és -

műveletek hatékony végrehajtásához és a 

NATO védelmi pozíciójának erősítéséhez; 

hangsúlyozza továbbá, hogy a 

békefenntartást kiemelten kell kezelni; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/51 

Módosítás  51 

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 

54 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

54. hangsúlyozza itt az EU és a NATO 

egymást kiegészítő jellegét, és hogy 

gondoskodni kell arról, hogy az EU és a 

NATO képességeinek fejlesztésére 

irányuló multinacionális 

kezdeményezések kiegészítsék és 

kölcsönösen erősítsék egymást; 

törölve 

Or. en 

 

 


