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5.12.2018 A8-0375/52 

Módosítás  52 

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 

55 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

55. hangsúlyozza, hogy a 

kiberbiztonság terén való együttműködés 

és integráció nem csak az uniós 

tagállamok, a kulcsfontosságú partnerek 

és a NATO között fontos, hanem a 

társadalom különböző szereplői között is; 

törölve 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/53 

Módosítás  53 

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 

57 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

57. véleménye szerint létfontosságú 

tovább erősíteni az együttműködést az 

intézményi partnerekkel, köztük az ENSZ-

szel, a NATO-val, az Afrikai Unióval és az 

EBESZ-szel, valamint a stratégiai 

kétoldalú partnerekkel, így az USA-val is; 

ajánlja a KVBP-partnerségek 

továbbfejlesztését a partnerek ellenálló 

képességének fokozása és a biztonsági 

ágazat reformja terén; 

57. véleménye szerint létfontosságú 

tovább erősíteni az együttműködést az 

intézményi partnerekkel, köztük az ENSZ-

szel, az Afrikai Unióval és az EBESZ-szel, 

valamint a stratégiai kétoldalú 

partnerekkel, így az USA-val is; ajánlja a 

KVBP-partnerségek továbbfejlesztését a 

partnerek ellenálló képességének fokozása 

és a biztonsági ágazat reformja terén; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0375/54 

Módosítás  54 

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 

61 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

61. megállapítja – üdvözölve a KVBP 

által a globális stratégia ismertetése óta 

elért általános előrehaladást –, hogy azok 

az uniós szintű parlamenti struktúrák, 

amelyeket akkor hoztak létre, amikor a 

biztonságot és a védelmet érintő uniós 

törekvések és tevékenységi szint 

meglehetősen korlátozott volt, már nem 

felelnek meg a gyorsan változó és gyors 

válaszintézkedéseket lehetővé tevő 

kapacitást igénylő szakpolitikai terület 

parlamenti felügyeletének ellátásához; 

megismétli ezért azon korábbi felhívását, 

hogy a Biztonsági és Védelmi Politikai 

Albizottság alakuljon át teljes jogkörű 

bizottsággá és kapja meg a szükséges 

hatásköröket ahhoz, hogy hozzájárulhasson 

a KVBP átfogó parlamenti felügyeletéhez, 

beleértve a PESCO-t, az EDA-t és a 

Szerződésekben előirányzott egyéb KVBP-

műveleteket; az albizottságból bizottsággá 

alakulásnak annak következményeként kell 

megtörténnie, hogy a védelem és biztonság 

jelenleg eseti jellegű kezelését az Európai 

Bizottságban felváltja egy olyan 

specializáltabb modell, amely figyelembe 

veszi az irányítandó erőfeszítések növekvő 

összetettségét; 

61. megállapítja – üdvözölve a KVBP 

által a globális stratégia ismertetése óta 

elért általános előrehaladást –, hogy azok 

az uniós szintű parlamenti struktúrák, 

amelyeket akkor hoztak létre, amikor a 

biztonságot és a védelmet érintő uniós 

törekvések és tevékenységi szint 

meglehetősen korlátozott volt, már nem 

felelnek meg a gyorsan változó és gyors 

válaszintézkedéseket lehetővé tevő 

kapacitást igénylő szakpolitikai terület 

parlamenti felügyeletének ellátásához; 

megismétli ezért azon korábbi felhívását, 

hogy a Biztonsági és Védelmi Politikai 

Albizottság alakuljon át teljes jogkörű 

bizottsággá és kapja meg a szükséges 

hatásköröket ahhoz, hogy hozzájárulhasson 

a KVBP átfogó parlamenti felügyeletéhez; 

az albizottságból bizottsággá alakulásnak 

annak következményeként kell 

megtörténnie, hogy a védelem és biztonság 

jelenleg eseti jellegű kezelését az Európai 

Bizottságban felváltja egy olyan 

specializáltabb modell, amely figyelembe 

veszi az irányítandó erőfeszítések növekvő 

összetettségét; 

Or. en 
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