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Módosítás 327
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Állásfoglalásra irányuló indítvány
41 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

41. üdvözli a Bizottság 2017. júniusi 
javaslatát az Európai Védelmi Alap (EVA) 
létrehozásáról, amely lehetővé tenné a 
tagállamok közötti együttműködés 
ösztönzését és az európai védelmi ipar 
támogatását; megjegyzi, hogy ez az első 
olyan kezdeményezés, amelynek esetében 
közösségi forrásokat védelmi projektek 
közvetlen támogatására használnak; 
elismeri, hogy ez jelentős előrelépés az 
európai védelem terén mind politikai, 
mind ipari szempontból; megjegyzi, hogy 
az Európai Védelmi Alap olyan 
strukturális projekteket finanszírozhatna, 
mint a jövő európai repülőgépe, a jövőbeli 
európai tank vagy az uniós 
rakétavédelem; megjegyzi, hogy az 
előkészítő intézkedésre vonatkozó 2019. 
évi munkaprogram az elektromágneses 
spektrum és a jövőbeni forradalmi 
technológiák dominanciájára összpontosít 
majd a védelem területén, amelyek 
kulcsfontosságúak Európa hosszú távú 
technológiai függetlenségének 
megőrzéséhez; üdvözli továbbá, hogy a 
Bizottság 2019 márciusában elfogadta az 
első európai védelmi ipari fejlesztési 
programot, valamint hogy kilenc pályázati 
felhívást tett közzé 2019-re vonatkozóan, 
többek között az Eurodrónnal 
kapcsolatosat, amely kulcsfontosságú 
Európa stratégiai autonómiája 
szempontjából; hangsúlyozza, hogy 2020-
ban tizenkét további pályázati felhívás 
következik majd, amelyek minden 
területen (levegő, szárazföld, tenger, 
kibertér és űr) a prioritást élvező témákra 
vonatkoznak; tudomásul veszi a 
tagállamok által ma hozott beszerzési 
döntések és az EVA keretében folyó ipari 

törölve
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és technológiai együttműködési 
lehetőségek közötti kapcsolatot;

Or. fr

Módosítás 328
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Állásfoglalásra irányuló indítvány
41 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

41. üdvözli a Bizottság 2017. júniusi 
javaslatát az Európai Védelmi Alap (EVA) 
létrehozásáról, amely lehetővé tenné a 
tagállamok közötti együttműködés 
ösztönzését és az európai védelmi ipar 
támogatását; megjegyzi, hogy ez az első 
olyan kezdeményezés, amelynek esetében 
közösségi forrásokat védelmi projektek 
közvetlen támogatására használnak; 
elismeri, hogy ez jelentős előrelépés az 
európai védelem terén mind politikai, mind 
ipari szempontból; megjegyzi, hogy az 
Európai Védelmi Alap olyan strukturális 
projekteket finanszírozhatna, mint a jövő 
európai repülőgépe, a jövőbeli európai tank 
vagy az uniós rakétavédelem; megjegyzi, 
hogy az előkészítő intézkedésre vonatkozó 
2019. évi munkaprogram az 
elektromágneses spektrum és a jövőbeni 
forradalmi technológiák dominanciájára 
összpontosít majd a védelem területén, 
amelyek kulcsfontosságúak Európa hosszú 
távú technológiai függetlenségének 
megőrzéséhez; üdvözli továbbá, hogy a 
Bizottság 2019 márciusában elfogadta az 
első európai védelmi ipari fejlesztési 
programot, valamint hogy kilenc pályázati 
felhívást tett közzé 2019-re vonatkozóan, 
többek között az Eurodrónnal 
kapcsolatosat, amely kulcsfontosságú 
Európa stratégiai autonómiája 
szempontjából; hangsúlyozza, hogy 2020-
ban tizenkét további pályázati felhívás 
következik majd, amelyek minden 

41. üdvözli a Bizottság 2017. júniusi 
javaslatát az Európai Védelmi Alap (EVA) 
létrehozásáról, amely lehetővé tenné a 
tagállamok közötti együttműködés 
ösztönzését és a védelmi ipar támogatását 
szerte az Unióban, beleértve a határokon 
átnyúló tevékenységet folytató kkv-kat is; 
megjegyzi, hogy ez az első olyan 
kezdeményezés, amelynek esetében 
közösségi forrásokat védelmi projektek 
közvetlen támogatására használnak; 
elismeri, hogy ez jelentős előrelépés az 
európai védelem terén mind politikai, mind 
ipari szempontból; megjegyzi, hogy az 
Európai Védelmi Alap olyan strukturális 
projekteket finanszírozhatna, mint a jövő 
európai repülőgépe, a jövőbeli európai tank 
vagy az uniós rakétavédelem, valamint 
olyan kis és közepes projekteket, amelyek 
innovatív, jövőorientált megoldásokat 
hoznak létre a védelem számára; 
megjegyzi, hogy az előkészítő intézkedésre 
vonatkozó 2019. évi munkaprogram az 
elektromágneses spektrum és a jövőbeni 
forradalmi technológiák dominanciájára 
összpontosít a védelem területén, amelyek 
kulcsfontosságúak Európa hosszú távú 
technológiai függetlenségének 
megőrzéséhez; üdvözli továbbá, hogy a 
Bizottság 2019 márciusában elfogadta az 
első európai védelmi ipari fejlesztési 
program munkaprogramját, valamint 
hogy kilenc pályázati felhívást tett közzé 
2019-re vonatkozóan; megjegyzi, hogy a 
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területen (levegő, szárazföld, tenger, 
kibertér és űr) a prioritást élvező témákra 
vonatkoznak; tudomásul veszi a 
tagállamok által ma hozott beszerzési 
döntések és az EVA keretében folyó ipari 
és technológiai együttműködési 
lehetőségek közötti kapcsolatot;

2019-re vonatkozó európai védelmi ipari 
fejlesztési program tartalmazta az 
Eurodrónnal kapcsolatos programot, 
amely Európa stratégiai autonómiájának 
az egyik fontos képessége, valamint egy 
kifejezetten a kis- és 
középvállalkozásoknak szánt felhívást, 
amely Unió-szerte ösztönzi az innovációt; 
hangsúlyozza, hogy 2020-ban tizenkét 
további pályázati felhívás következik majd, 
amelyek minden területen (levegő, 
szárazföld, tenger, kibertér és űr) a 
prioritást élvező témákra vonatkoznak; 
megjegyzi, hogy az Európai Védelmi Alap 
fontos szerepet játszik azáltal, hogy Unió-
szerte hozzájárul az európai védelmi ipar 
innovációjához, versenyképességéhez, 
hatékonyságához és határokon átnyúló 
együttműködéséhez; tudomásul veszi a 
tagállamok által ma hozott beszerzési 
döntések és az EVA keretében folyó ipari 
és technológiai együttműködési 
lehetőségek közötti kapcsolatot;

Or. en

Módosítás 329
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Özlem Demirel, Luke Ming Flanagan, Manu 
Pineda

Állásfoglalásra irányuló indítvány
41 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

41. üdvözli a Bizottság 2017. júniusi 
javaslatát az Európai Védelmi Alap (EVA) 
létrehozásáról, amely lehetővé tenné a 
tagállamok közötti együttműködés 
ösztönzését és az európai védelmi ipar 
támogatását; megjegyzi, hogy ez az első 
olyan kezdeményezés, amelynek esetében 
közösségi forrásokat védelmi projektek 
közvetlen támogatására használnak; 
elismeri, hogy ez jelentős előrelépés az 
európai védelem terén mind politikai, 
mind ipari szempontból; megjegyzi, hogy 

41. elutasítja a Bizottság 2017. júniusi 
javaslatát az Európai Védelmi Alap (EVA) 
létrehozásáról, amely lehetővé tenné a 
tagállamok közötti együttműködés 
ösztönzését és az európai védelmi ipar 
támogatását; megjegyzi, hogy ez az első 
olyan kezdeményezés, amelynek esetében 
közösségi forrásokat védelmi projektek 
közvetlen támogatására használnak; 
megjegyzi, hogy az előkészítő intézkedésre 
vonatkozó 2019. évi munkaprogram az 
elektromágneses spektrum és a jövőbeni 
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az Európai Védelmi Alap olyan 
strukturális projekteket finanszírozhatna, 
mint a jövő európai repülőgépe, a jövőbeli 
európai tank vagy az uniós 
rakétavédelem; megjegyzi, hogy az 
előkészítő intézkedésre vonatkozó 2019. 
évi munkaprogram az elektromágneses 
spektrum és a jövőbeni forradalmi 
technológiák dominanciájára összpontosít 
majd a védelem területén, amelyek 
kulcsfontosságúak Európa hosszú távú 
technológiai függetlenségének 
megőrzéséhez; üdvözli továbbá, hogy a 
Bizottság 2019 márciusában elfogadta az 
első európai védelmi ipari fejlesztési 
programot, valamint hogy kilenc pályázati 
felhívást tett közzé 2019-re vonatkozóan, 
többek között az Eurodrónnal 
kapcsolatosat, amely kulcsfontosságú 
Európa stratégiai autonómiája 
szempontjából; hangsúlyozza, hogy 2020-
ban tizenkét további pályázati felhívás 
következik majd, amelyek minden 
területen (levegő, szárazföld, tenger, 
kibertér és űr) a prioritást élvező témákra 
vonatkoznak; tudomásul veszi a 
tagállamok által ma hozott beszerzési 
döntések és az EVA keretében folyó ipari 
és technológiai együttműködési 
lehetőségek közötti kapcsolatot;

forradalmi technológiák dominanciájára 
összpontosít majd a védelem területén; 
elutasítja továbbá, hogy a Bizottság 2019 
márciusában elfogadta az első európai 
védelmi ipari fejlesztési programot, 
valamint hogy kilenc pályázati felhívást 
tett közzé 2019-re vonatkozóan, többek 
között az Eurodrónnal kapcsolatosat; 
hangsúlyozza, hogy 2020-ban tizenkét 
további pályázati felhívás következik majd, 
amelyek minden terület (levegő, 
szárazföld, tenger, kibertér és űr) témáira 
vonatkoznak; tudomásul veszi a 
tagállamok által ma hozott beszerzési 
döntések és az EVA keretében folyó ipari 
és technológiai együttműködési 
lehetőségek közötti kapcsolatot; emlékeztet 
arra, 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; hangsúlyozza azt az 
empirikusan bizonyított tényt, hogy a béke 
és a stabilitás megőrzésének és 
előmozdításának leghatékonyabb 
módszere, ha a hangsúlyt a szegénység 
felszámolására, a feltétel nélküli 
humanitárius segítségnyújtásra, a 
fenntartható és igazságos gazdasági 
fejlődésre, annak megállítására, hogy a 
globális adórendszer a korrupciót segítse 
elő, továbbá a békés és diplomáciai úton 
történő konfliktusrendezésre, valamint a 
lefegyverzési, leszerelési és reintegrációs 
programokra helyezik;

Or. en

Módosítás 330
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Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard 
Guetta

Állásfoglalásra irányuló indítvány
41 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

41. üdvözli a Bizottság 2017. júniusi 
javaslatát az Európai Védelmi Alap (EVA) 
létrehozásáról, amely lehetővé tenné a 
tagállamok közötti együttműködés 
ösztönzését és az európai védelmi ipar 
támogatását; megjegyzi, hogy ez az első 
olyan kezdeményezés, amelynek esetében 
közösségi forrásokat védelmi projektek 
közvetlen támogatására használnak; 
elismeri, hogy ez jelentős előrelépés az 
európai védelem terén mind politikai, mind 
ipari szempontból; megjegyzi, hogy az 
Európai Védelmi Alap olyan strukturális 
projekteket finanszírozhatna, mint a jövő 
európai repülőgépe, a jövőbeli európai tank 
vagy az uniós rakétavédelem; megjegyzi, 
hogy az előkészítő intézkedésre vonatkozó 
2019. évi munkaprogram az 
elektromágneses spektrum és a jövőbeni 
forradalmi technológiák dominanciájára 
összpontosít majd a védelem területén, 
amelyek kulcsfontosságúak Európa hosszú 
távú technológiai függetlenségének 
megőrzéséhez; üdvözli továbbá, hogy a 
Bizottság 2019 márciusában elfogadta az 
első európai védelmi ipari fejlesztési 
programot, valamint hogy kilenc pályázati 
felhívást tett közzé 2019-re vonatkozóan, 
többek között az Eurodrónnal 
kapcsolatosat, amely kulcsfontosságú 
Európa stratégiai autonómiája 
szempontjából; hangsúlyozza, hogy 2020-
ban tizenkét további pályázati felhívás 
következik majd, amelyek minden 
területen (levegő, szárazföld, tenger, 
kibertér és űr) a prioritást élvező témákra 
vonatkoznak; tudomásul veszi a 
tagállamok által ma hozott beszerzési 
döntések és az EVA keretében folyó ipari 
és technológiai együttműködési 
lehetőségek közötti kapcsolatot;

41. üdvözli a Bizottság 2017. júniusi 
javaslatát az Európai Védelmi Alap (EVA) 
létrehozásáról, amely összehangolná, 
kiegészítené és bővítené a nemzeti védelmi 
beruházásokat, az ultramodern és 
interoperábilis védelmi technológiák és 
felszerelések kifejlesztése érdekében 
lehetővé tenné a tagállamok közötti 
együttműködés ösztönzését és egy 
innovatív és versenyképes európai védelmi 
ipar támogatását; megjegyzi, hogy ez az 
első olyan kezdeményezés, amelynek 
esetében közösségi forrásokat védelmi 
projektek közvetlen támogatására 
használnak; elismeri, hogy ez jelentős 
előrelépés az európai védelem terén mind 
politikai, mind ipari szempontból; 
megjegyzi, hogy az Európai Védelmi Alap 
olyan strukturális projekteket 
finanszírozhatna, mint a jövő európai 
repülőgépe, a jövőbeli európai tank vagy az 
uniós rakétavédelem; üdvözli a védelmi 
célú kutatásra vonatkozó 2019. évi 
munkaprogramot (PADR), amely a 
védelem területén 25 millió eurót fordít 
majd az elektromágneses spektrum 
dominanciájával és a jövőbeni forradalmi 
technológiákkal kapcsolatos kutatásra, 
amely két terület kulcsfontosságú Európa 
hosszú távú technológiai függetlenségének 
megőrzéséhez; üdvözli továbbá, hogy a 
Bizottság 2019 márciusában elfogadta az 
első európai védelmi ipari fejlesztési 
programot (EDIDP), amely a 2019-2020-
as időszakban 500 millió eurós 
társfinanszírozást irányoz elő a védelmi 
kapacitások közös fejlesztésére, valamint 
hogy kilenc pályázati felhívást tett közzé 
2019-re vonatkozóan, többek között az 
Eurodrónnal kapcsolatosat, amely 
kulcsfontosságú Európa stratégiai 
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autonómiája szempontjából; hangsúlyozza, 
hogy 2020-ban tizenkét további pályázati 
felhívás következik majd, amelyek minden 
területen (levegő, szárazföld, tenger, 
kibertér és űr) a prioritást élvező témákra 
vonatkoznak; tudomásul veszi a 
tagállamok által ma hozott beszerzési 
döntések és az EVA keretében folyó ipari 
és technológiai együttműködési 
lehetőségek közötti kapcsolatot;

Or. fr

Módosítás 331
Hannah Neumann
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Állásfoglalásra irányuló indítvány
41 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

41. üdvözli a Bizottság 2017. júniusi 
javaslatát az Európai Védelmi Alap (EVA) 
létrehozásáról, amely lehetővé tenné a 
tagállamok közötti együttműködés 
ösztönzését és az európai védelmi ipar 
támogatását; megjegyzi, hogy ez az első 
olyan kezdeményezés, amelynek esetében 
közösségi forrásokat védelmi projektek 
közvetlen támogatására használnak; 
elismeri, hogy ez jelentős előrelépés az 
európai védelem terén mind politikai, 
mind ipari szempontból; megjegyzi, hogy 
az Európai Védelmi Alap olyan strukturális 
projekteket finanszírozhatna, mint a jövő 
európai repülőgépe, a jövőbeli európai tank 
vagy az uniós rakétavédelem; megjegyzi, 
hogy az előkészítő intézkedésre vonatkozó 
2019. évi munkaprogram az 
elektromágneses spektrum és a jövőbeni 
forradalmi technológiák dominanciájára 
összpontosít majd a védelem területén, 
amelyek kulcsfontosságúak Európa hosszú 
távú technológiai függetlenségének 
megőrzéséhez; üdvözli továbbá, hogy a 
Bizottság 2019 márciusában elfogadta az 

41. elutasítja a Bizottság 2017. júniusi 
javaslatát az Európai Védelmi Alap (EVA) 
létrehozásáról, amely lehetővé tehetné a 
tagállamok közötti együttműködés 
ösztönzését és az európai védelmi ipar 
néhány érdekelt felének támogatását; 
megjegyzi, hogy ez az első olyan 
kezdeményezés, amelynek esetében 
közösségi forrásokat védelmi projektek 
közvetlen támogatására használnak, és 
hogy ennek jogalapja még továbbra is 
gyenge; elismeri, hogy ez egy 
paradigmaváltás az uniós költségvetés 
szempontjából, amely eddig főként polgári 
programokat finanszírozott; megjegyzi, 
hogy az Európai Védelmi Alap olyan 
strukturális projekteket finanszírozhatna, 
mint a jövő európai repülőgépe, a jövőbeli 
európai tank vagy az uniós rakétavédelem; 
megjegyzi, hogy az előkészítő intézkedésre 
vonatkozó 2019. évi munkaprogram az 
elektromágneses spektrum és a jövőbeni 
forradalmi technológiák dominanciájára 
összpontosít majd a védelem területén, 
amelyek kulcsfontosságúak Európa hosszú 
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első európai védelmi ipari fejlesztési 
programot, valamint hogy kilenc pályázati 
felhívást tett közzé 2019-re vonatkozóan, 
többek között az Eurodrónnal 
kapcsolatosat, amely kulcsfontosságú 
Európa stratégiai autonómiája 
szempontjából; hangsúlyozza, hogy 2020-
ban tizenkét további pályázati felhívás 
következik majd, amelyek minden 
területen (levegő, szárazföld, tenger, 
kibertér és űr) a prioritást élvező témákra 
vonatkoznak; tudomásul veszi a 
tagállamok által ma hozott beszerzési 
döntések és az EVA keretében folyó ipari 
és technológiai együttműködési 
lehetőségek közötti kapcsolatot;

távú technológiai függetlenségének 
potenciális megőrzéséhez; megjegyzi 
továbbá, hogy a Bizottság 2019 
márciusában elfogadta az első európai 
védelmi ipari fejlesztési programot, 
valamint hogy kilenc pályázati felhívást 
tett közzé 2019-re vonatkozóan, többek 
között az Eurodrónnal kapcsolatosat, 
amelyet kulcsfontosságú képességnek 
tekintenek a modern hadviselésben; 
emlékeztet az Európai Parlament 
többszöri felhívására, hogy a Tanács 
fogadjon el közös álláspontot arról, 
hogyan kell a nemzetközi humanitárius 
joggal és a nemzetközi emberi jogi 
normákkal összhangban használni a 
felfegyverzett drónokat; hangsúlyozza, 
hogy 2020-ban tizenkét további pályázati 
felhívás következik majd, amelyek minden 
területen (levegő, szárazföld, tenger, 
kibertér és űr) a prioritást élvező témákra 
vonatkoznak; tudomásul veszi a 
tagállamok által ma hozott beszerzési 
döntések és az EVA keretében folyó ipari 
és technológiai együttműködési 
lehetőségek közötti kapcsolatot;

Or. en

Módosítás 332
Joachim Schuster

Állásfoglalásra irányuló indítvány
41 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

41. üdvözli a Bizottság 2017. júniusi 
javaslatát az Európai Védelmi Alap (EVA) 
létrehozásáról, amely lehetővé tenné a 
tagállamok közötti együttműködés 
ösztönzését és az európai védelmi ipar 
támogatását; megjegyzi, hogy ez az első 
olyan kezdeményezés, amelynek esetében 
közösségi forrásokat védelmi projektek 
közvetlen támogatására használnak; 
elismeri, hogy ez jelentős előrelépés az 

41. tudomásul veszi a Bizottság 2017. 
júniusi javaslatát az Európai Védelmi Alap 
(EVA) létrehozásáról, amely lehetővé 
tenné a tagállamok közötti együttműködés 
ösztönzését és az európai védelmi ipar 
támogatását; megjegyzi, hogy ez az első 
olyan kezdeményezés, amelynek esetében 
közösségi forrásokat védelmi projektek 
közvetlen támogatására 
használnak; megjegyzi, hogy az előkészítő 



PE643.151v01-00 10/119 AM\1192396HU.docx

HU

európai védelem terén mind politikai, 
mind ipari szempontból; megjegyzi, hogy 
az Európai Védelmi Alap olyan 
strukturális projekteket finanszírozhatna, 
mint a jövő európai repülőgépe, a jövőbeli 
európai tank vagy az uniós 
rakétavédelem; megjegyzi, hogy az 
előkészítő intézkedésre vonatkozó 2019. 
évi munkaprogram az elektromágneses 
spektrum és a jövőbeni forradalmi 
technológiák dominanciájára összpontosít 
majd a védelem területén, amelyek 
kulcsfontosságúak Európa hosszú távú 
technológiai függetlenségének 
megőrzéséhez; üdvözli továbbá, hogy a 
Bizottság 2019 márciusában elfogadta az 
első európai védelmi ipari fejlesztési 
programot, valamint hogy kilenc pályázati 
felhívást tett közzé 2019-re vonatkozóan, 
többek között az Eurodrónnal 
kapcsolatosat, amely kulcsfontosságú 
Európa stratégiai autonómiája 
szempontjából; hangsúlyozza, hogy 2020-
ban tizenkét további pályázati felhívás 
következik majd, amelyek minden 
területen (levegő, szárazföld, tenger, 
kibertér és űr) a prioritást élvező témákra 
vonatkoznak; tudomásul veszi a 
tagállamok által ma hozott beszerzési 
döntések és az EVA keretében folyó ipari 
és technológiai együttműködési 
lehetőségek közötti kapcsolatot;

intézkedésre vonatkozó 2019. évi 
munkaprogram az elektromágneses 
spektrum és a jövőbeni forradalmi 
technológiák dominanciájára összpontosít 
majd a védelem területén, amelyek 
kulcsfontosságúak Európa hosszú távú 
technológiai függetlenségének 
megőrzéséhez; tudomásul veszi azt is, 
hogy a Bizottság 2019 márciusában 
elfogadta az első európai védelmi ipari 
fejlesztési programot, valamint hogy kilenc 
pályázati felhívást tett közzé 2019-re 
vonatkozóan, többek között az Eurodrónnal 
kapcsolatosat, amely kulcsfontosságú 
Európa stratégiai autonómiája 
szempontjából; hangsúlyozza, hogy 2020-
ban tizenkét további pályázati felhívás 
következik majd, amelyek minden 
területen (levegő, szárazföld, tenger, 
kibertér és űr) a prioritást élvező témákra 
vonatkoznak; tudomásul veszi a 
tagállamok által ma hozott beszerzési 
döntések és az EVA keretében folyó ipari 
és technológiai együttműködési 
lehetőségek közötti kapcsolatot;

Or. en

Módosítás 333
Fabio Massimo Castaldo

Állásfoglalásra irányuló indítvány
41 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

41. üdvözli a Bizottság 2017. júniusi 
javaslatát az Európai Védelmi Alap (EVA) 
létrehozásáról, amely lehetővé tenné a 
tagállamok közötti együttműködés 

41. üdvözli a Bizottság 2017. júniusi 
javaslatát az Európai Védelmi Alap (EVA) 
létrehozásáról, amely lehetővé tenné a 
tagállamok közötti együttműködés 
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ösztönzését és az európai védelmi ipar 
támogatását; megjegyzi, hogy ez az első 
olyan kezdeményezés, amelynek esetében 
közösségi forrásokat védelmi projektek 
közvetlen támogatására használnak; 
elismeri, hogy ez jelentős előrelépés az 
európai védelem terén mind politikai, mind 
ipari szempontból; megjegyzi, hogy az 
Európai Védelmi Alap olyan strukturális 
projekteket finanszírozhatna, mint a jövő 
európai repülőgépe, a jövőbeli európai tank 
vagy az uniós rakétavédelem; megjegyzi, 
hogy az előkészítő intézkedésre vonatkozó 
2019. évi munkaprogram az 
elektromágneses spektrum és a jövőbeni 
forradalmi technológiák dominanciájára 
összpontosít majd a védelem területén, 
amelyek kulcsfontosságúak Európa hosszú 
távú technológiai függetlenségének 
megőrzéséhez; üdvözli továbbá, hogy a 
Bizottság 2019 márciusában elfogadta az 
első európai védelmi ipari fejlesztési 
programot, valamint hogy kilenc pályázati 
felhívást tett közzé 2019-re vonatkozóan, 
többek között az Eurodrónnal 
kapcsolatosat, amely kulcsfontosságú 
Európa stratégiai autonómiája 
szempontjából; hangsúlyozza, hogy 2020-
ban tizenkét további pályázati felhívás 
következik majd, amelyek minden 
területen (levegő, szárazföld, tenger, 
kibertér és űr) a prioritást élvező témákra 
vonatkoznak; tudomásul veszi a 
tagállamok által ma hozott beszerzési 
döntések és az EVA keretében folyó ipari 
és technológiai együttműködési 
lehetőségek közötti kapcsolatot;

ösztönzését és az európai védelmi ipar 
támogatását; megjegyzi, hogy ez az első 
olyan kezdeményezés, amelynek esetében 
közösségi forrásokat védelmi projektek 
közvetlen támogatására használnak; 
elismeri, hogy ez jelentős előrelépés az 
európai védelem terén mind politikai, mind 
ipari szempontból; ragaszkodik ahhoz, 
hogy a költségvetés végrehajtása átlátható 
és inkluzív módon történjen, nem a 
kétoldalú együttműködések támogatása 
végett, hanem egy európai szintű, valódi 
ipari együttműködés megkönnyítése 
érdekében; megjegyzi, hogy az Európai 
Védelmi Alap olyan strukturális 
projekteket finanszírozhatna, mint a jövő 
európai repülőgépe, a jövőbeli európai tank 
vagy az uniós rakétavédelem; megjegyzi, 
hogy az előkészítő intézkedésre vonatkozó 
2019. évi munkaprogram az 
elektromágneses spektrum és a jövőbeni 
forradalmi technológiák dominanciájára 
összpontosít majd a védelem területén, 
amelyek kulcsfontosságúak Európa hosszú 
távú technológiai függetlenségének 
megőrzéséhez; üdvözli továbbá, hogy a 
Bizottság 2019 márciusában elfogadta az 
első európai védelmi ipari fejlesztési 
programot, valamint hogy kilenc pályázati 
felhívást tett közzé 2019-re vonatkozóan, 
többek között az Eurodrónnal 
kapcsolatosat, amely kulcsfontosságú 
Európa stratégiai autonómiája 
szempontjából; hangsúlyozza, hogy 2020-
ban tizenkét további pályázati felhívás 
következik majd, amelyek minden 
területen (levegő, szárazföld, tenger, 
kibertér és űr) a prioritást élvező témákra 
vonatkoznak; tudomásul veszi a 
tagállamok által ma hozott beszerzési 
döntések és az EVA keretében folyó ipari 
és technológiai együttműködési 
lehetőségek közötti kapcsolatot;

Or. it

Módosítás 334
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Michael Gahler

Állásfoglalásra irányuló indítvány
41 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

41. üdvözli a Bizottság 2017. júniusi 
javaslatát az Európai Védelmi Alap (EVA) 
létrehozásáról, amely lehetővé tenné a 
tagállamok közötti együttműködés 
ösztönzését és az európai védelmi ipar 
támogatását; megjegyzi, hogy ez az első 
olyan kezdeményezés, amelynek esetében 
közösségi forrásokat védelmi projektek 
közvetlen támogatására használnak; 
elismeri, hogy ez jelentős előrelépés az 
európai védelem terén mind politikai, mind 
ipari szempontból; megjegyzi, hogy az 
Európai Védelmi Alap olyan strukturális 
projekteket finanszírozhatna, mint a jövő 
európai repülőgépe, a jövőbeli európai tank 
vagy az uniós rakétavédelem; megjegyzi, 
hogy az előkészítő intézkedésre vonatkozó 
2019. évi munkaprogram az 
elektromágneses spektrum és a jövőbeni 
forradalmi technológiák dominanciájára 
összpontosít majd a védelem területén, 
amelyek kulcsfontosságúak Európa hosszú 
távú technológiai függetlenségének 
megőrzéséhez; üdvözli továbbá, hogy a 
Bizottság 2019 márciusában elfogadta az 
első európai védelmi ipari fejlesztési 
programot, valamint hogy kilenc pályázati 
felhívást tett közzé 2019-re vonatkozóan, 
többek között az Eurodrónnal 
kapcsolatosat, amely kulcsfontosságú 
Európa stratégiai autonómiája 
szempontjából; hangsúlyozza, hogy 2020-
ban tizenkét további pályázati felhívás 
következik majd, amelyek minden 
területen (levegő, szárazföld, tenger, 
kibertér és űr) a prioritást élvező témákra 
vonatkoznak; tudomásul veszi a 
tagállamok által ma hozott beszerzési 
döntések és az EVA keretében folyó ipari 
és technológiai együttműködési 
lehetőségek közötti kapcsolatot;

41. üdvözli a Bizottság 2017. júniusi 
javaslatát az Európai Védelmi Alap (EVA) 
létrehozásáról, amely lehetővé tenné a 
tagállamok közötti együttműködés és az 
együttműködésen alapuló 
kapacitásfejlesztési fegyverkezési 
programok ösztönzését és az európai 
védelmi ipar támogatását; megjegyzi, hogy 
ez az első olyan kezdeményezés, amelynek 
esetében közösségi forrásokat 
együttműködésen alapuló védelmi 
projektek közvetlen támogatására 
használnak; elismeri, hogy ez jelentős 
előrelépés az európai védelem terén mind 
politikai, mind ipari szempontból; 
megjegyzi, hogy az Európai Védelmi Alap 
olyan strukturális projekteket 
finanszírozhatna, mint a jövő európai 
repülőgépe, a jövőbeli európai tank vagy az 
uniós rakétavédelem; üdvözli az uniós 
finanszírozású EuroSWARM és SPIDER 
kísérleti projekt során elért eredményeket; 
megjegyzi, hogy az előkészítő intézkedésre 
vonatkozó 2019. évi munkaprogram az 
elektromágneses spektrum és a jövőbeni 
forradalmi technológiák dominanciájára 
összpontosít majd a védelem területén, 
amelyek kulcsfontosságúak Európa hosszú 
távú technológiai függetlenségének 
megőrzéséhez; üdvözli továbbá, hogy a 
Bizottság 2019 márciusában elfogadta az 
első európai védelmi ipari fejlesztési 
programot, valamint hogy kilenc pályázati 
felhívást tett közzé 2019-re vonatkozóan, 
többek között az Eurodrónnal 
kapcsolatosat, amely kulcsfontosságú 
Európa stratégiai autonómiája 
szempontjából; hangsúlyozza, hogy 2020-
ban tizenkét további pályázati felhívás 
következik majd, amelyek minden 
területen (levegő, szárazföld, tenger, 
kibertér és űr) a prioritást élvező témákra 
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vonatkoznak; tudomásul veszi a 
tagállamok által ma hozott beszerzési 
döntések és az EVA keretében folyó ipari 
és technológiai együttműködési 
lehetőségek közötti kapcsolatot;

Or. de

Módosítás 335
Witold Jan Waszczykowski

Állásfoglalásra irányuló indítvány
41 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

41. üdvözli a Bizottság 2017. júniusi 
javaslatát az Európai Védelmi Alap (EVA) 
létrehozásáról, amely lehetővé tenné a 
tagállamok közötti együttműködés 
ösztönzését és az európai védelmi ipar 
támogatását; megjegyzi, hogy ez az első 
olyan kezdeményezés, amelynek esetében 
közösségi forrásokat védelmi projektek 
közvetlen támogatására használnak; 
elismeri, hogy ez jelentős előrelépés az 
európai védelem terén mind politikai, mind 
ipari szempontból; megjegyzi, hogy az 
Európai Védelmi Alap olyan strukturális 
projekteket finanszírozhatna, mint a jövő 
európai repülőgépe, a jövőbeli európai tank 
vagy az uniós rakétavédelem; megjegyzi, 
hogy az előkészítő intézkedésre vonatkozó 
2019. évi munkaprogram az 
elektromágneses spektrum és a jövőbeni 
forradalmi technológiák dominanciájára 
összpontosít majd a védelem területén, 
amelyek kulcsfontosságúak Európa hosszú 
távú technológiai függetlenségének 
megőrzéséhez; üdvözli továbbá, hogy a 
Bizottság 2019 márciusában elfogadta az 
első európai védelmi ipari fejlesztési 
programot, valamint hogy kilenc pályázati 
felhívást tett közzé 2019-re vonatkozóan, 
többek között az Eurodrónnal 
kapcsolatosat, amely kulcsfontosságú 
Európa stratégiai autonómiája 

41. tudomásul veszi a Bizottság 2017. 
júniusi javaslatát az Európai Védelmi Alap 
(EVA) létrehozásáról, amely lehetővé 
tenné a tagállamok közötti együttműködés 
ösztönzését és az európai védelmi ipar 
támogatását; hangsúlyozza, hogy az EVA 
semmiképpen sem áshatja alá a NATO-
nak az európai védelem alapjaként 
betöltött pozícióját; megjegyzi, hogy ez az 
első olyan kezdeményezés, amelynek 
esetében közösségi forrásokat védelmi 
projektek közvetlen támogatására 
használnak; elismeri, hogy ez jelentős 
előrelépés az európai védelem terén mind 
politikai, mind ipari szempontból; 
megjegyzi, hogy az Európai Védelmi Alap 
olyan strukturális projekteket 
finanszírozhatna, mint a jövő európai 
repülőgépe, a jövőbeli európai tank vagy az 
uniós rakétavédelem; megjegyzi, hogy az 
előkészítő intézkedésre vonatkozó 2019. 
évi munkaprogram az elektromágneses 
spektrum és a jövőbeni forradalmi 
technológiák dominanciájára összpontosít 
majd a védelem területén, amelyek 
kulcsfontosságúak Európa hosszú távú 
technológiai függetlenségének 
megőrzéséhez; üdvözli továbbá, hogy a 
Bizottság 2019 márciusában elfogadta az 
első európai védelmi ipari fejlesztési 
programot, valamint hogy kilenc pályázati 
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szempontjából; hangsúlyozza, hogy 2020-
ban tizenkét további pályázati felhívás 
következik majd, amelyek minden 
területen (levegő, szárazföld, tenger, 
kibertér és űr) a prioritást élvező témákra 
vonatkoznak; tudomásul veszi a 
tagállamok által ma hozott beszerzési 
döntések és az EVA keretében folyó ipari 
és technológiai együttműködési 
lehetőségek közötti kapcsolatot;

felhívást tett közzé 2019-re vonatkozóan, 
többek között az Eurodrónnal 
kapcsolatosat, amely kulcsfontosságú 
Európa stratégiai autonómiája 
szempontjából; hangsúlyozza, hogy 2020-
ban tizenkét további pályázati felhívás 
következik majd, amelyek minden 
területen (levegő, szárazföld, tenger, 
kibertér és űr) a prioritást élvező témákra 
vonatkoznak; tudomásul veszi a 
tagállamok által ma hozott beszerzési 
döntések és az EVA keretében folyó ipari 
és technológiai együttműködési 
lehetőségek közötti kapcsolatot;

Or. en

Módosítás 336
Claudiu Manda

Állásfoglalásra irányuló indítvány
41 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

41. üdvözli a Bizottság 2017. júniusi 
javaslatát az Európai Védelmi Alap (EVA) 
létrehozásáról, amely lehetővé tenné a 
tagállamok közötti együttműködés 
ösztönzését és az európai védelmi ipar 
támogatását; megjegyzi, hogy ez az első 
olyan kezdeményezés, amelynek esetében 
közösségi forrásokat védelmi projektek 
közvetlen támogatására használnak; 
elismeri, hogy ez jelentős előrelépés az 
európai védelem terén mind politikai, mind 
ipari szempontból; megjegyzi, hogy az 
Európai Védelmi Alap olyan strukturális 
projekteket finanszírozhatna, mint a jövő 
európai repülőgépe, a jövőbeli európai tank 
vagy az uniós rakétavédelem; megjegyzi, 
hogy az előkészítő intézkedésre vonatkozó 
2019. évi munkaprogram az 
elektromágneses spektrum és a jövőbeni 
forradalmi technológiák dominanciájára 
összpontosít majd a védelem területén, 
amelyek kulcsfontosságúak Európa hosszú 

41. üdvözli a Bizottság 2017. júniusi 
javaslatát az Európai Védelmi Alap (EVA) 
létrehozásáról, amely lehetővé tenné a 
tagállamok közötti együttműködés 
ösztönzését és az európai védelmi ipar 
támogatását; megjegyzi, hogy ez az első 
olyan kezdeményezés, amelynek esetében 
közösségi forrásokat védelmi projektek 
közvetlen támogatására használnak, és 
támogatja az önálló EVA létrehozását a 
következő többéves pénzügyi keretben; 
elismeri, hogy ez jelentős előrelépés az 
európai védelem terén mind politikai, mind 
ipari szempontból; megjegyzi, hogy az 
Európai Védelmi Alap olyan strukturális 
projekteket finanszírozhatna, mint a jövő 
európai repülőgépe, a jövőbeli európai tank 
vagy az uniós rakétavédelem; megjegyzi, 
hogy az előkészítő intézkedésre vonatkozó 
2019. évi munkaprogram az 
elektromágneses spektrum és a jövőbeni 
forradalmi technológiák dominanciájára 
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távú technológiai függetlenségének 
megőrzéséhez; üdvözli továbbá, hogy a 
Bizottság 2019 márciusában elfogadta az 
első európai védelmi ipari fejlesztési 
programot, valamint hogy kilenc pályázati 
felhívást tett közzé 2019-re vonatkozóan, 
többek között az Eurodrónnal 
kapcsolatosat, amely kulcsfontosságú 
Európa stratégiai autonómiája 
szempontjából; hangsúlyozza, hogy 2020-
ban tizenkét további pályázati felhívás 
következik majd, amelyek minden 
területen (levegő, szárazföld, tenger, 
kibertér és űr) a prioritást élvező témákra 
vonatkoznak; tudomásul veszi a 
tagállamok által ma hozott beszerzési 
döntések és az EVA keretében folyó ipari 
és technológiai együttműködési 
lehetőségek közötti kapcsolatot;

összpontosít majd a védelem területén, 
amelyek kulcsfontosságúak Európa hosszú 
távú technológiai függetlenségének 
megőrzéséhez; üdvözli továbbá, hogy a 
Bizottság 2019 márciusában elfogadta az 
első európai védelmi ipari fejlesztési 
programot, valamint hogy kilenc pályázati 
felhívást tett közzé 2019-re vonatkozóan, 
többek között az Eurodrónnal 
kapcsolatosat, amely kulcsfontosságú 
Európa stratégiai autonómiája 
szempontjából; hangsúlyozza, hogy 2020-
ban tizenkét további pályázati felhívás 
következik majd, amelyek minden 
területen (levegő, szárazföld, tenger, 
kibertér és űr) a prioritást élvező témákra 
vonatkoznak; tudomásul veszi a 
tagállamok által ma hozott beszerzési 
döntések és az EVA keretében folyó ipari 
és technológiai együttműködési 
lehetőségek közötti kapcsolatot;

Or. en

Módosítás 337
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Martin Horwood, Klemen 
Grošelj, Malik Azmani

Állásfoglalásra irányuló indítvány
41 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

41. üdvözli a Bizottság 2017. júniusi 
javaslatát az Európai Védelmi Alap (EVA) 
létrehozásáról, amely lehetővé tenné a 
tagállamok közötti együttműködés 
ösztönzését és az európai védelmi ipar 
támogatását; megjegyzi, hogy ez az első 
olyan kezdeményezés, amelynek esetében 
közösségi forrásokat védelmi projektek 
közvetlen támogatására használnak; 
elismeri, hogy ez jelentős előrelépés az 
európai védelem terén mind politikai, mind 
ipari szempontból; megjegyzi, hogy az 
Európai Védelmi Alap olyan strukturális 

41. üdvözli a Bizottság 2017. júniusi 
javaslatát az Európai Védelmi Alap (EVA) 
létrehozásáról, amely lehetővé tenné a 
tagállamok közötti együttműködés 
ösztönzését és az európai védelmi ipar 
támogatását; megjegyzi, hogy ez az első 
olyan kezdeményezés, amelynek esetében 
közösségi forrásokat védelmi projektek 
közvetlen támogatására használnak; 
elismeri, hogy ez jelentős előrelépés az 
európai védelem terén mind politikai, mind 
ipari szempontból; megjegyzi, hogy az 
Európai Védelmi Alap olyan strukturális 
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projekteket finanszírozhatna, mint a jövő 
európai repülőgépe, a jövőbeli európai tank 
vagy az uniós rakétavédelem; megjegyzi, 
hogy az előkészítő intézkedésre vonatkozó 
2019. évi munkaprogram az 
elektromágneses spektrum és a jövőbeni 
forradalmi technológiák dominanciájára 
összpontosít majd a védelem területén, 
amelyek kulcsfontosságúak Európa hosszú 
távú technológiai függetlenségének 
megőrzéséhez; üdvözli továbbá, hogy a 
Bizottság 2019 márciusában elfogadta az 
első európai védelmi ipari fejlesztési 
programot, valamint hogy kilenc pályázati 
felhívást tett közzé 2019-re vonatkozóan, 
többek között az Eurodrónnal 
kapcsolatosat, amely kulcsfontosságú 
Európa stratégiai autonómiája 
szempontjából; hangsúlyozza, hogy 2020-
ban tizenkét további pályázati felhívás 
következik majd, amelyek minden 
területen (levegő, szárazföld, tenger, 
kibertér és űr) a prioritást élvező témákra 
vonatkoznak; tudomásul veszi a 
tagállamok által ma hozott beszerzési 
döntések és az EVA keretében folyó ipari 
és technológiai együttműködési 
lehetőségek közötti kapcsolatot;

projektek esetében járulhatna hozzá a 
kutatás-fejlesztés finanszírozásához, mint 
a jövő európai repülőgépe, a jövőbeli 
európai tank vagy az uniós rakétavédelem; 
megjegyzi, hogy az előkészítő intézkedésre 
vonatkozó 2019. évi munkaprogram az 
elektromágneses spektrum és a jövőbeni 
forradalmi technológiák dominanciájára 
összpontosít majd a védelem területén, 
amelyek kulcsfontosságúak Európa hosszú 
távú technológiai függetlenségének 
megőrzéséhez; üdvözli továbbá, hogy a 
Bizottság 2019 márciusában elfogadta az 
első európai védelmi ipari fejlesztési 
programot, valamint hogy kilenc pályázati 
felhívást tett közzé 2019-re vonatkozóan, 
többek között az Eurodrónnal 
kapcsolatosat, amely kulcsfontosságú 
Európa stratégiai autonómiája 
szempontjából; hangsúlyozza, hogy 2020-
ban tizenkét további pályázati felhívás 
következik majd, amelyek minden 
területen (levegő, szárazföld, tenger, 
kibertér és űr) a prioritást élvező témákra 
vonatkoznak; tudomásul veszi a 
tagállamok által ma hozott beszerzési 
döntések és az EVA keretében folyó ipari 
és technológiai együttműködési 
lehetőségek közötti kapcsolatot;

Or. fr

Módosítás 338
Raphaël Glucksmann

Állásfoglalásra irányuló indítvány
41 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

41. üdvözli a Bizottság 2017. júniusi 
javaslatát az Európai Védelmi Alap (EVA) 
létrehozásáról, amely lehetővé tenné a 
tagállamok közötti együttműködés 
ösztönzését és az európai védelmi ipar 
támogatását; megjegyzi, hogy ez az első 
olyan kezdeményezés, amelynek esetében 

41. üdvözli a Bizottság 2017. júniusi 
javaslatát az Európai Védelmi Alap (EVA) 
létrehozásáról, amely lehetővé tenné a 
tagállamok közötti együttműködés 
ösztönzését és az európai védelmi ipar 
támogatását; megjegyzi, hogy ez az első 
olyan kezdeményezés, amelynek esetében 



AM\1192396HU.docx 17/119 PE643.151v01-00

HU

közösségi forrásokat védelmi projektek 
közvetlen támogatására használnak; 
elismeri, hogy ez jelentős előrelépés az 
európai védelem terén mind politikai, mind 
ipari szempontból; megjegyzi, hogy az 
Európai Védelmi Alap olyan strukturális 
projekteket finanszírozhatna, mint a jövő 
európai repülőgépe, a jövőbeli európai 
tank vagy az uniós rakétavédelem; 
megjegyzi, hogy az előkészítő intézkedésre 
vonatkozó 2019. évi munkaprogram az 
elektromágneses spektrum és a jövőbeni 
forradalmi technológiák dominanciájára 
összpontosít majd a védelem területén, 
amelyek kulcsfontosságúak Európa hosszú 
távú technológiai függetlenségének 
megőrzéséhez; üdvözli továbbá, hogy a 
Bizottság 2019 márciusában elfogadta az 
első európai védelmi ipari fejlesztési 
programot, valamint hogy kilenc pályázati 
felhívást tett közzé 2019-re vonatkozóan, 
többek között az Eurodrónnal 
kapcsolatosat, amely kulcsfontosságú 
Európa stratégiai autonómiája 
szempontjából; hangsúlyozza, hogy 2020-
ban tizenkét további pályázati felhívás 
következik majd, amelyek minden 
területen (levegő, szárazföld, tenger, 
kibertér és űr) a prioritást élvező témákra 
vonatkoznak; tudomásul veszi a 
tagállamok által ma hozott beszerzési 
döntések és az EVA keretében folyó ipari 
és technológiai együttműködési 
lehetőségek közötti kapcsolatot;

közösségi forrásokat védelmi projektek 
közvetlen támogatására használnak; 
elismeri, hogy ez jelentős előrelépés az 
európai védelem terén mind politikai, mind 
ipari szempontból; megjegyzi, hogy az 
Európai Védelmi Alap olyan strukturális 
projekteket finanszírozhatna, mint a jövő 
európai harci légi rendszere, tankja, 
teherszállító repülőgépe vagy az uniós 
rakétavédelem; megjegyzi, hogy az 
előkészítő intézkedésre vonatkozó 2019. 
évi munkaprogram az elektromágneses 
spektrum és a jövőbeni forradalmi 
technológiák dominanciájára összpontosít 
majd a védelem területén, amelyek 
kulcsfontosságúak Európa hosszú távú 
technológiai függetlenségének 
megőrzéséhez; üdvözli továbbá, hogy a 
Bizottság 2019 márciusában elfogadta az 
első európai védelmi ipari fejlesztési 
programot, valamint hogy kilenc pályázati 
felhívást tett közzé 2019-re vonatkozóan, 
többek között az Eurodrónnal 
kapcsolatosat, amely kulcsfontosságú 
Európa stratégiai autonómiája 
szempontjából; hangsúlyozza, hogy 2020-
ban tizenkét további pályázati felhívás 
következik majd, amelyek minden 
területen (levegő, szárazföld, tenger, 
kibertér és űr) a prioritást élvező témákra 
vonatkoznak; tudomásul veszi a 
tagállamok által ma hozott beszerzési 
döntések és az EVA keretében folyó ipari 
és technológiai együttműködési 
lehetőségek közötti kapcsolatot;

Or. en

Módosítás 339
Klemen Grošelj, Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Hilde 
Vautmans, Malik Azmani, Michal Šimečka

Állásfoglalásra irányuló indítvány
41 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás
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41. üdvözli a Bizottság 2017. júniusi 
javaslatát az Európai Védelmi Alap (EVA) 
létrehozásáról, amely lehetővé tenné a 
tagállamok közötti együttműködés 
ösztönzését és az európai védelmi ipar 
támogatását; megjegyzi, hogy ez az első 
olyan kezdeményezés, amelynek esetében 
közösségi forrásokat védelmi projektek 
közvetlen támogatására használnak; 
elismeri, hogy ez jelentős előrelépés az 
európai védelem terén mind politikai, mind 
ipari szempontból; megjegyzi, hogy az 
Európai Védelmi Alap olyan strukturális 
projekteket finanszírozhatna, mint a jövő 
európai repülőgépe, a jövőbeli európai tank 
vagy az uniós rakétavédelem; megjegyzi, 
hogy az előkészítő intézkedésre vonatkozó 
2019. évi munkaprogram az 
elektromágneses spektrum és a jövőbeni 
forradalmi technológiák dominanciájára 
összpontosít majd a védelem területén, 
amelyek kulcsfontosságúak Európa hosszú 
távú technológiai függetlenségének 
megőrzéséhez; üdvözli továbbá, hogy a 
Bizottság 2019 márciusában elfogadta az 
első európai védelmi ipari fejlesztési 
programot, valamint hogy kilenc pályázati 
felhívást tett közzé 2019-re vonatkozóan, 
többek között az Eurodrónnal 
kapcsolatosat, amely kulcsfontosságú 
Európa stratégiai autonómiája 
szempontjából; hangsúlyozza, hogy 2020-
ban tizenkét további pályázati felhívás 
következik majd, amelyek minden 
területen (levegő, szárazföld, tenger, 
kibertér és űr) a prioritást élvező témákra 
vonatkoznak; tudomásul veszi a 
tagállamok által ma hozott beszerzési 
döntések és az EVA keretében folyó ipari 
és technológiai együttműködési 
lehetőségek közötti kapcsolatot;

41. üdvözli a Bizottság 2017. júniusi 
javaslatát az Európai Védelmi Alap (EVA) 
létrehozásáról, amely lehetővé tenné a 
tagállamok közötti együttműködés 
ösztönzését és az európai védelmi ipar 
támogatását; megjegyzi, hogy ez az első 
olyan kezdeményezés, amelynek esetében 
közösségi forrásokat közös uniós védelmi 
projektek közvetlen támogatására 
használnak; elismeri, hogy ez jelentős 
előrelépés az európai védelem terén mind 
politikai, mind ipari szempontból; 
megjegyzi, hogy az Európai Védelmi Alap 
olyan strukturális projekteket 
finanszírozhatna, mint a jövő európai 
repülőgépe, a jövőbeli európai tank vagy az 
uniós rakétavédelem; megjegyzi, hogy az 
előkészítő intézkedésre vonatkozó 2019. 
évi munkaprogram az elektromágneses 
spektrum és a jövőbeni forradalmi 
technológiák dominanciájára összpontosít 
majd a védelem területén, amelyek 
kulcsfontosságúak Európa hosszú távú 
technológiai függetlenségének 
megőrzéséhez; üdvözli továbbá, hogy a 
Bizottság 2019 márciusában elfogadta az 
első európai védelmi ipari fejlesztési 
programot, valamint hogy kilenc pályázati 
felhívást tett közzé 2019-re vonatkozóan, 
többek között az Eurodrónnal 
kapcsolatosat, amely kulcsfontosságú 
Európa stratégiai autonómiája 
szempontjából; hangsúlyozza, hogy 2020-
ban tizenkét további pályázati felhívás 
következik majd, amelyek minden 
területen (levegő, szárazföld, tenger, 
kibertér és űr) a prioritást élvező témákra 
vonatkoznak; tudomásul veszi a 
tagállamok által ma hozott beszerzési 
döntések és az EVA keretében folyó ipari 
és technológiai együttműködési 
lehetőségek közötti kapcsolatot;

Or. en

Módosítás 340
Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard Guetta, Klemen 
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Grošelj

Állásfoglalásra irányuló indítvány
41 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

41a. hangsúlyozza, hogy az EVA 
felhasználásának hatékony orientálása és 
programozása érdekében szükség van egy 
európai védelmi stratégia elfogadására;

Or. fr

Módosítás 341
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Állásfoglalásra irányuló indítvány
42 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

42. üdvözli egy állandó strukturált 
együttműködés tényleges kialakítását, 
mert az fontos lépést jelent a tagállamok 
szorosabb együttműködése felé a 
biztonság és a védelem terén; 
hangsúlyozza, hogy ez a rendelkezés, 
amelyet a 2009. évi Lisszaboni Szerződés 
vezetett be (az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 46. cikke), jogilag kötelező 
erejű, és ambiciózus 
kötelezettségvállalásokat tartalmaz, 
amelyek lehetővé teszik, hogy igény esetén 
egyes európai országok gyorsabban 
haladhassanak a közös védelmi projektek 
megvalósítása terén; elismeri az állandó 
strukturált együttműködés szerepét az 
európai kereslet strukturálásában; 
megjegyzi, hogy az európai védelmi ipari 
fejlesztési programban (EDIDP) 
támogatható projektek jelentős része 
állandó strukturált együttműködés 
keretében került kidolgozásra, és így 
magasabb támogatási rátákban is 
részesülhetnek; támogatja az állandó 
strukturált együttműködés keretében 

törölve
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megvalósuló projektek és az EVA közötti 
teljes koherenciát;

Or. fr

Módosítás 342
Michael Gahler

Állásfoglalásra irányuló indítvány
42 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

42. üdvözli egy állandó strukturált 
együttműködés tényleges kialakítását, mert 
az fontos lépést jelent a tagállamok 
szorosabb együttműködése felé a biztonság 
és a védelem terén; hangsúlyozza, hogy ez 
a rendelkezés, amelyet a 2009. évi 
Lisszaboni Szerződés vezetett be (az 
Európai Unió működéséről szóló 
szerződés 46. cikke), jogilag kötelező 
erejű, és ambiciózus 
kötelezettségvállalásokat tartalmaz, 
amelyek lehetővé teszik, hogy igény esetén 
egyes európai országok gyorsabban 
haladhassanak a közös védelmi projektek 
megvalósítása terén; elismeri az állandó 
strukturált együttműködés szerepét az 
európai kereslet strukturálásában; 
megjegyzi, hogy az európai védelmi ipari 
fejlesztési programban (EDIDP) 
támogatható projektek jelentős része 
állandó strukturált együttműködés 
keretében került kidolgozásra, és így 
magasabb támogatási rátákban is 
részesülhetnek; támogatja az állandó 
strukturált együttműködés keretében 
megvalósuló projektek és az EVA közötti 
teljes koherenciát;

42. üdvözli egy állandó strukturált 
együttműködés tényleges kialakítását, mert 
az fontos lépést jelent a tagállamok 
szorosabb együttműködése felé a biztonság 
és a védelem terén; hangsúlyozza, hogy ez 
a rendelkezés, amelyet a 2009. évi 
Lisszaboni Szerződés vezetett be (az 
Európai Unióról szóló szerződés 46. 
cikke), jogilag kötelező erejű, és 
ambiciózus kötelezettségvállalásokat 
tartalmaz, amelyek lehetővé teszik, hogy 
igény esetén egyes európai országok 
gyorsabban haladhassanak a közös védelmi 
projektek megvalósítása terén; elismeri az 
állandó strukturált együttműködés szerepét 
az európai kereslet strukturálásában; annak 
ismertetésére kéri a Tanácsot, hogy a 
Tanács (KKBP) minősített többséggel 
meghozott, 2017. december 11-i 
2017/2315 határozata és annak 8. cikke 
(2) bekezdése mennyiben nem ellentétes 
az EUSZ 41. cikkével, amely a (2) 
bekezdésben egyhangúságot ír elő; 
megjegyzi, hogy az európai védelmi ipari 
fejlesztési programban (EDIDP) 
támogatható projektek jelentős része 
állandó strukturált együttműködés 
keretében került kidolgozásra, és így 
magasabb támogatási rátákban is 
részesülhetnek; támogatja az állandó 
strukturált együttműködés keretében 
megvalósuló projektek és az EVA közötti 
teljes koherenciát;
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Or. de

Módosítás 343
Mick Wallace, Özlem Demirel, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Állásfoglalásra irányuló indítvány
42 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

42. üdvözli egy állandó strukturált 
együttműködés tényleges kialakítását, mert 
az fontos lépést jelent a tagállamok 
szorosabb együttműködése felé a 
biztonság és a védelem terén; 
hangsúlyozza, hogy ez a rendelkezés, 
amelyet a 2009. évi Lisszaboni Szerződés 
vezetett be (az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés 46. cikke), jogilag kötelező 
erejű, és ambiciózus 
kötelezettségvállalásokat tartalmaz, 
amelyek lehetővé teszik, hogy igény esetén 
egyes európai országok gyorsabban 
haladhassanak a közös védelmi projektek 
megvalósítása terén; elismeri az állandó 
strukturált együttműködés szerepét az 
európai kereslet strukturálásában; 
megjegyzi, hogy az európai védelmi ipari 
fejlesztési programban (EDIDP) 
támogatható projektek jelentős része 
állandó strukturált együttműködés 
keretében került kidolgozásra, és így 
magasabb támogatási rátákban is 
részesülhetnek; támogatja az állandó 
strukturált együttműködés keretében 
megvalósuló projektek és az EVA közötti 
teljes koherenciát;

42. határozottan elutasítja az állandó 
strukturált együttműködés tényleges 
kialakítását, mert az lépést jelent a védelmi 
unió létrehozása felé; hangsúlyozza, hogy 
ez a rendelkezés, amelyet a 2009. évi 
Lisszaboni Szerződés vezetett be (az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
46. cikke), jogilag kötelező erejű, és 
kötelezettségvállalásokat tartalmaz, 
amelyek tovább militarizálják az EU-t; 
figyelmeztet e tekintetben, hogy az állandó 
strukturált együttműködés bevezetésével 
megszűnne az egyhangú szavazás 
szabálya a KBVP-vel kapcsolatos tanácsi 
döntések esetén;

Or. en

Módosítás 344
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Állásfoglalásra irányuló indítvány
42 bekezdés
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

42. üdvözli egy állandó strukturált 
együttműködés tényleges kialakítását, mert 
az fontos lépést jelent a tagállamok 
szorosabb együttműködése felé a biztonság 
és a védelem terén; hangsúlyozza, hogy ez 
a rendelkezés, amelyet a 2009. évi 
Lisszaboni Szerződés vezetett be (az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
46. cikke), jogilag kötelező erejű, és 
ambiciózus kötelezettségvállalásokat 
tartalmaz, amelyek lehetővé teszik, hogy 
igény esetén egyes európai országok 
gyorsabban haladhassanak a közös védelmi 
projektek megvalósítása terén; elismeri az 
állandó strukturált együttműködés szerepét 
az európai kereslet strukturálásában; 
megjegyzi, hogy az európai védelmi ipari 
fejlesztési programban (EDIDP) 
támogatható projektek jelentős része 
állandó strukturált együttműködés 
keretében került kidolgozásra, és így 
magasabb támogatási rátákban is 
részesülhetnek; támogatja az állandó 
strukturált együttműködés keretében 
megvalósuló projektek és az EVA közötti 
teljes koherenciát;

42. üdvözli egy állandó strukturált 
együttműködés tényleges kialakítását, mert 
az fontos lépést jelent a tagállamok 
szorosabb együttműködése felé a biztonság 
és a védelem terén; hangsúlyozza, hogy ez 
a rendelkezés, amelyet a 2009. évi 
Lisszaboni Szerződés vezetett be (az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
46. cikke), jogilag kötelező erejű, és 
ambiciózus kötelezettségvállalásokat 
tartalmaz, amelyek lehetővé teszik, hogy 
igény esetén egyes európai országok 
gyorsabban haladhassanak a közös védelmi 
projektek megvalósítása terén; elismeri az 
állandó strukturált együttműködés szerepét 
az európai kereslet strukturálásában; 
megjegyzi, hogy az európai védelmi ipari 
fejlesztési programban (EDIDP) 
támogatható projektek jelentős része 
állandó strukturált együttműködés 
keretében került kidolgozásra, és így 
magasabb támogatási rátákban is 
részesülhetnek; támogatja az állandó 
strukturált együttműködés keretében 
megvalósuló projektek és az EVA közötti 
teljes koherenciát; szorgalmazza, hogy a 
harmadik országok a lehető 
legszorosabban férjenek hozzá az állandó 
strukturált együttműködéshez, elismerve 
ezzel, hogy ezen országok védelmi ipara 
rendelkezik azzal a szakértelemmel, 
kapcsolódó eszközökkel és képességekkel, 
amelyek hasznosak lehetnek az uniós 
tagállamok ipara számára;

Or. en

Módosítás 345
Witold Jan Waszczykowski

Állásfoglalásra irányuló indítvány
42 bekezdés
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

42. üdvözli egy állandó strukturált 
együttműködés tényleges kialakítását, mert 
az fontos lépést jelent a tagállamok 
szorosabb együttműködése felé a biztonság 
és a védelem terén; hangsúlyozza, hogy ez 
a rendelkezés, amelyet a 2009. évi 
Lisszaboni Szerződés vezetett be (az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
46. cikke), jogilag kötelező erejű, és 
ambiciózus kötelezettségvállalásokat 
tartalmaz, amelyek lehetővé teszik, hogy 
igény esetén egyes európai országok 
gyorsabban haladhassanak a közös védelmi 
projektek megvalósítása terén; elismeri az 
állandó strukturált együttműködés szerepét 
az európai kereslet strukturálásában; 
megjegyzi, hogy az európai védelmi ipari 
fejlesztési programban (EDIDP) 
támogatható projektek jelentős része 
állandó strukturált együttműködés 
keretében került kidolgozásra, és így 
magasabb támogatási rátákban is 
részesülhetnek; támogatja az állandó 
strukturált együttműködés keretében 
megvalósuló projektek és az EVA közötti 
teljes koherenciát;

42. tudomásul veszi egy állandó 
strukturált együttműködés kialakítását, 
mert az lépést jelent a tagállamok 
szorosabb együttműködése felé a biztonság 
és a védelem terén; hangsúlyozza, hogy az 
állandó strukturált együttműködés 
semmiképpen sem áshatja alá a NATO-
nak az európai védelem alapjaként 
betöltött pozícióját; hangsúlyozza, hogy az 
a rendelkezés, amelyet a 2009. évi 
Lisszaboni Szerződés vezetett be (az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
46. cikke), jogilag kötelező erejű, és 
ambiciózus kötelezettségvállalásokat 
tartalmaz, amelyek lehetővé teszik, hogy 
igény esetén egyes európai országok 
gyorsabban haladhassanak a közös védelmi 
projektek megvalósítása terén; elismeri az 
állandó strukturált együttműködés szerepét 
az európai kereslet strukturálásában; 
megjegyzi, hogy az európai védelmi ipari 
fejlesztési programban (EDIDP) 
támogatható projektek jelentős része 
állandó strukturált együttműködés 
keretében került kidolgozásra, és így 
magasabb támogatási rátákban is 
részesülhetnek; támogatja az állandó 
strukturált együttműködés keretében 
megvalósuló projektek és az EVA közötti 
teljes koherenciát;

Or. en

Módosítás 346
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Martin Horwood

Állásfoglalásra irányuló indítvány
42 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

42. üdvözli egy állandó strukturált 
együttműködés tényleges kialakítását, mert 
az fontos lépést jelent a tagállamok 

42. üdvözli egy állandó strukturált 
együttműködés tényleges kialakítását, mert 
az fontos lépést jelent a tagállamok 
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szorosabb együttműködése felé a biztonság 
és a védelem terén; hangsúlyozza, hogy ez 
a rendelkezés, amelyet a 2009. évi 
Lisszaboni Szerződés vezetett be (az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
46. cikke), jogilag kötelező erejű, és 
ambiciózus kötelezettségvállalásokat 
tartalmaz, amelyek lehetővé teszik, hogy 
igény esetén egyes európai országok 
gyorsabban haladhassanak a közös védelmi 
projektek megvalósítása terén; elismeri az 
állandó strukturált együttműködés szerepét 
az európai kereslet strukturálásában; 
megjegyzi, hogy az európai védelmi ipari 
fejlesztési programban (EDIDP) 
támogatható projektek jelentős része 
állandó strukturált együttműködés 
keretében került kidolgozásra, és így 
magasabb támogatási rátákban is 
részesülhetnek; támogatja az állandó 
strukturált együttműködés keretében 
megvalósuló projektek és az EVA közötti 
teljes koherenciát;

szorosabb együttműködése felé a biztonság 
és a védelem terén; hangsúlyozza, hogy ez 
a rendelkezés, amelyet a 2009. évi 
Lisszaboni Szerződés vezetett be (az 
Európai Unió működéséről szóló szerződés 
46. cikke), jogilag kötelező erejű, és 
ambiciózus kötelezettségvállalásokat 
tartalmaz, amelyek lehetővé teszik, hogy 
igény esetén egyes európai országok 
gyorsabban haladhassanak a közös védelmi 
projektek megvalósítása terén; elismeri, 
hogy az állandó strukturált együttműködés 
hozzájárulhat az európai kereslet 
strukturálásához; megjegyzi, hogy az 
európai védelmi ipari fejlesztési 
programban (EDIDP) támogatható 
projektek jelentős része állandó strukturált 
együttműködés keretében került 
kidolgozásra, és így magasabb támogatási 
rátákban is részesülhetnek; támogatja az 
állandó strukturált együttműködés 
keretében megvalósuló projektek és az 
EVA közötti teljes koherenciát;

Or. fr

Módosítás 347
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Állásfoglalásra irányuló indítvány
43 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

43. rámutat az állandó strukturált 
együttműködés, illetve a 2017-ben 
megkezdett koordinált éves védelmi szemle 
(CARD) és az EVA közötti szoros 
kapcsolatra az európai államok védelmi 
képességeinek erősítése terén; 
hangsúlyozza, hogy az új projekteknek a 
kapacitásfejlesztési terv részét kell 
képezniük, ami lehetővé fogja tenni a 
tagállamok közötti együttműködés 
erősítését a kapacitáshiányok 
megszüntetése érdekében, az Európai 
Védelmi Ügynökség keretén belül; úgy 

törölve
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véli, hogy a koordinált éves védelmi 
szemlének hatékonyan hozzá kell járulnia 
a nemzeti fegyveres erők beruházásainak 
és kapacitásainak harmonizálásához, 
ezáltal garantálva az EU stratégiai és 
operatív autonómiáját, valamint lehetővé 
téve a tagállamok számára, hogy 
hatékonyabban ruházzanak be a 
védelembe;

Or. fr

Módosítás 348
Michael Gahler

Állásfoglalásra irányuló indítvány
43 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

43. rámutat az állandó strukturált 
együttműködés, illetve a 2017-ben 
megkezdett koordinált éves védelmi 
szemle (CARD) és az EVA közötti szoros 
kapcsolatra az európai államok védelmi 
képességeinek erősítése terén; 
hangsúlyozza, hogy az új projekteknek a 
kapacitásfejlesztési terv részét kell 
képezniük, ami lehetővé fogja tenni a 
tagállamok közötti együttműködés 
erősítését a kapacitáshiányok 
megszüntetése érdekében, az Európai 
Védelmi Ügynökség keretén belül; úgy 
véli, hogy a koordinált éves védelmi 
szemlének hatékonyan hozzá kell járulnia a 
nemzeti fegyveres erők beruházásainak és 
kapacitásainak harmonizálásához, ezáltal 
garantálva az EU stratégiai és operatív 
autonómiáját, valamint lehetővé téve a 
tagállamok számára, hogy hatékonyabban 
ruházzanak be a védelembe;

43. rámutat az állandó strukturált 
együttműködés, illetve a 2017-ben 
megkezdett koordinált éves védelmi 
szemle (CARD) és az EVA közötti szoros 
kapcsolatra az európai államok védelmi 
képességeinek erősítése terén; ismételten 
bírálja, hogy eddig nem került sor az 
intézkedések védelmi politikai 
megfontolásokból történő stratégiai 
levezetésére; ezzel összefüggésben arra 
kéri a Tanácsot és a Bizottságot, hogy az 
Európai Parlamenttel közösen 
intézményközi megállapodásként 
dolgozzanak ki egy biztonsággal és 
védelemmel kapcsolatos fehér könyvet és 
egy, a 2021–2027-es időszakra vonatkozó 
védelmi ipari stratégiai dokumentumot; 
hangsúlyozza, hogy az új projekteknek a 
kapacitásfejlesztési terv részét kell 
képezniük, ami lehetővé fogja tenni a 
tagállamok közötti együttműködés 
erősítését a kapacitáshiányok 
megszüntetése érdekében, az Európai 
Védelmi Ügynökség keretén belül; úgy 
véli, hogy a koordinált éves védelmi 
szemlének hatékonyan hozzá kell járulnia a 
nemzeti fegyveres erők beruházásainak és 
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kapacitásainak harmonizálásához, ezáltal 
garantálva az EU stratégiai és operatív 
autonómiáját, valamint lehetővé téve a 
tagállamok számára, hogy hatékonyabban 
ruházzanak be a védelembe;

Or. de

Módosítás 349
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard 
Guetta, Klemen Grošelj

Állásfoglalásra irányuló indítvány
43 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

43. rámutat az állandó strukturált 
együttműködés, illetve a 2017-ben 
megkezdett koordinált éves védelmi szemle 
(CARD) és az EVA közötti szoros 
kapcsolatra az európai államok védelmi 
képességeinek erősítése terén; 
hangsúlyozza, hogy az új projekteknek a 
kapacitásfejlesztési terv részét kell 
képezniük, ami lehetővé fogja tenni a 
tagállamok közötti együttműködés 
erősítését a kapacitáshiányok 
megszüntetése érdekében, az Európai 
Védelmi Ügynökség keretén belül; úgy 
véli, hogy a koordinált éves védelmi 
szemlének hatékonyan hozzá kell járulnia a 
nemzeti fegyveres erők beruházásainak és 
kapacitásainak harmonizálásához, ezáltal 
garantálva az EU stratégiai és operatív 
autonómiáját, valamint lehetővé téve a 
tagállamok számára, hogy hatékonyabban 
ruházzanak be a védelembe;

43. rámutat,   az európai államok 
védelmi képességeinek erősítése és az ezzel 
a területtel kapcsolatos védelmi kiadásaik 
optimalizálása érdekében feltétlenül össze 
kell hangolni az állandó strukturált 
együttműködést, a 2017-ben megkezdett 
koordinált éves védelmi szemlét (CARD) 
és az EVA-t; hangsúlyozza, hogy az új 
projekteknek a kapacitásfejlesztési terv 
részét kell képezniük, ami lehetővé fogja 
tenni a tagállamok közötti együttműködés 
erősítését a kapacitáshiányok 
megszüntetése érdekében, az Európai 
Védelmi Ügynökség keretén belül; úgy 
véli, hogy a koordinált éves védelmi 
szemlének hatékonyan hozzá kell járulnia a 
nemzeti fegyveres erők beruházásainak és 
kapacitásainak harmonizálásához és 
komplementaritásához, ezáltal garantálva 
az EU stratégiai és operatív autonómiáját, 
valamint lehetővé téve a tagállamok 
számára, hogy hatékonyabban ruházzanak 
be a védelembe;

Or. fr

Módosítás 350
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
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Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Martin Horwood, Klemen 
Grošelj

Állásfoglalásra irányuló indítvány
43 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

43a. megelégedéssel jegyzi meg, hogy 
teljes a koordináció az Európai Védelmi 
Ügynökség által bevezetett 
kapacitásfejlesztési terv és a végrehajtott 
kapacitástervezés között, amelyek a 
NATO-tag európai államok haderői 
közötti interoperabilitás biztosítékai;

Or. fr

Módosítás 351
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard 
Guetta

Állásfoglalásra irányuló indítvány
44 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

44. tudomásul veszi a Bizottság arra 
irányuló javaslatát, hogy a következő 
többéves pénzügyi keretben 6,5 milliárd 
EUR-t juttatna katonai mobilitási 
projekteknek;

44. üdvözli a Bizottság arra irányuló 
javaslatát, hogy a következő többéves 
pénzügyi keretben 6,5 milliárd EUR-t 
juttatna katonai mobilitási projekteknek; 
emlékeztet arra, hogy az uniós tagállamok 
kollektív biztonsága és védelme, valamint 
a külföldi válságokba való beavatkozási 
képességük alapvetően attól függ, hogy 
mennyire képesek egymás területén és az 
Unió határain kívül szabadon és gyorsan 
mozgatni a szövetséges csapatokat és a 
válságkezelő civil személyzetet, valamint 
az anyagokat és felszereléseket;

Or. fr

Módosítás 352
Claudiu Manda
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Állásfoglalásra irányuló indítvány
44 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

44. tudomásul veszi a Bizottság arra 
irányuló javaslatát, hogy a következő 
többéves pénzügyi keretben 6,5 milliárd 
EUR-t juttatna katonai mobilitási 
projekteknek;

44. tudomásul veszi a Bizottság arra 
irányuló javaslatát, hogy a következő 
többéves pénzügyi keretben 6,5 milliárd 
EUR-t juttatna katonai mobilitási 
projekteknek; hangsúlyozza, hogy a 
katonai mobilitás olyan stratégiai eszköz, 
amely lehetővé teszi az EU számára, hogy 
hatékonyan érvényesítse biztonsági és 
védelmi érdekeit, kiegészítve más 
szervezetek, például a NATO 
tevékenységeit;

Or. en

Módosítás 353
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Martin Horwood, Klemen 
Grošelj

Állásfoglalásra irányuló indítvány
44 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

44. tudomásul veszi a Bizottság arra 
irányuló javaslatát, hogy a következő 
többéves pénzügyi keretben 6,5 milliárd 
EUR-t juttatna katonai mobilitási 
projekteknek;

44. üdvözli a Bizottság arra irányuló 
javaslatát, hogy a következő többéves 
pénzügyi keretben 6,5 milliárd EUR-t 
juttatna katonai mobilitási projekteknek; 
hangsúlyozza, hogy a katonai mobilitás 
fejlesztése az Európai Uniónak és a 
NATO-nak egyaránt érdeke; üdvözli, hogy 
ez a terv az állandó strukturált 
együttműködés részét képezi;

Or. fr

Módosítás 354
Kris Peeters
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Állásfoglalásra irányuló indítvány
44 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

44. tudomásul veszi a Bizottság arra 
irányuló javaslatát, hogy a következő 
többéves pénzügyi keretben 6,5 milliárd 
EUR-t juttatna katonai mobilitási 
projekteknek;

44. üdvözli a Bizottság arra irányuló 
javaslatát, hogy a következő többéves 
pénzügyi keretben 6,5 milliárd EUR-t 
juttatna katonai mobilitási projekteknek; 
hangsúlyozza, hogy a katonai mobilitás 
előtt két kihívás áll, az eljárások 
racionalizálása és az infrastruktúra 
növelése; 

Or. en

Módosítás 355
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Özlem Demirel, Luke Ming Flanagan, Manu 
Pineda

Állásfoglalásra irányuló indítvány
44 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

44. tudomásul veszi a Bizottság arra 
irányuló javaslatát, hogy a következő 
többéves pénzügyi keretben 6,5 milliárd 
EUR-t juttatna katonai mobilitási 
projekteknek;

44. elutasítja a Bizottság arra irányuló 
javaslatát, hogy a következő többéves 
pénzügyi keretben 6,5 milliárd EUR-t 
juttatna katonai mobilitási projekteknek; 
emlékeztet az EUSZ 41. cikkének 
(2) bekezdésére, amely tiltja az uniós 
költségvetés katonai vagy védelmi 
műveletekre való felhasználását;

Or. en

Módosítás 356
Joachim Schuster

Állásfoglalásra irányuló indítvány
44 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

44. tudomásul veszi a Bizottság arra 44. elutasítja a Bizottság arra irányuló 
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irányuló javaslatát, hogy a következő 
többéves pénzügyi keretben 6,5 milliárd 
EUR-t juttatna katonai mobilitási 
projekteknek;

javaslatát, hogy a következő többéves 
pénzügyi keretben 6,5 milliárd EUR-t 
juttatna katonai mobilitási projekteknek; 
szorgalmazza a tagállamok általi, 
költségvetési szempontból semleges 
finanszírozást;

Or. en

Módosítás 357
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau, 
Michal Šimečka, Christophe Grudler

Állásfoglalásra irányuló indítvány
44 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

44. tudomásul veszi a Bizottság arra 
irányuló javaslatát, hogy a következő 
többéves pénzügyi keretben 6,5 milliárd 
EUR-t juttatna katonai mobilitási 
projekteknek;

44. hangsúlyozza a katonai mobilitás 
fontosságát; üdvözli a Bizottság arra 
irányuló javaslatát, hogy a következő 
többéves pénzügyi keretben 6,5 milliárd 
EUR-t juttatna katonai mobilitási 
projekteknek;

Or. en

Módosítás 358
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Állásfoglalásra irányuló indítvány
45 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

45. kérdéseket vet fel 34 projekt lassú 
megkezdése és egy 13 projektből álló 
harmadik hullám elindítása kapcsán, 
hiszen jelenleg még egy projekt sem indult 
el; megjegyzi, hogy 2019-ben csak négy 
projekt éri el kezdeti működési 
kapacitását; rámutat néhány projekt 
ambíciójának és nagyságrendjének 
korlátozottságára, ami nem teszi lehetővé 
a legalapvetőbb kapacitáshiányok 

törölve
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orvoslását sem, különösen az első 
hullámhoz tartozó projektek esetében, 
amelyek elsősorban a lehető legtöbb 
tagállamot érintő kapacitásfejlesztési 
projektek; megjegyzi, hogy az állandó 
strukturált együttműködés keretében 
folytatott projektekben való kívánatos 
részvétel nem veszélyeztetheti a részt vevő 
tagállamok magas szintű ambícióit; úgy 
véli, hogy harmadik országok részvételét 
nagyon szigorú feltételekhez, valamint 
megalapozott és tényleges viszonossághoz 
kell kötni; felhívja a tagállamokat, hogy 
nyújtsanak be olyan stratégiai európai 
dimenzióval rendelkező projekteket, 
amelyek a működőképességre helyezik a 
hangsúlyt, közvetlenül reagálva az 
európai fegyveres erők operatív fellépésre 
vonatkozó igényeire, erősítve ezzel az 
európai védelmi technológiai és ipari 
bázist (EDTIB), amely a stratégiai 
autonómia elérésének elengedhetetlen 
része;

Or. fr

Módosítás 359
Michael Gahler

Állásfoglalásra irányuló indítvány
45 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

45. kérdéseket vet fel 34 projekt lassú 
megkezdése és egy 13 projektből álló 
harmadik hullám elindítása kapcsán, hiszen 
jelenleg még egy projekt sem indult el; 
megjegyzi, hogy 2019-ben csak négy 
projekt éri el kezdeti működési kapacitását; 
rámutat néhány projekt ambíciójának és 
nagyságrendjének korlátozottságára, ami 
nem teszi lehetővé a legalapvetőbb 
kapacitáshiányok orvoslását sem, 
különösen az első hullámhoz tartozó 
projektek esetében, amelyek elsősorban a 
lehető legtöbb tagállamot érintő 

45. kérdéseket vet fel 34 PESCO-
projekt lassú megkezdése és egy 13 
projektből álló harmadik hullám elindítása 
kapcsán, hiszen jelenleg még egy projekt 
sem indult el; megjegyzi, hogy 2019-ben 
csak négy projekt éri el kezdeti működési 
kapacitását; rámutat néhány projekt 
ambíciójának és nagyságrendjének 
korlátozottságára, ami nem teszi lehetővé a 
legalapvetőbb kapacitáshiányok orvoslását 
sem, különösen az első hullámhoz tartozó 
projektek esetében, amelyek elsősorban a 
lehető legtöbb tagállamot érintő 
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kapacitásfejlesztési projektek; megjegyzi, 
hogy az állandó strukturált együttműködés 
keretében folytatott projektekben való 
kívánatos részvétel nem veszélyeztetheti a 
részt vevő tagállamok magas szintű 
ambícióit; úgy véli, hogy harmadik 
országok részvételét nagyon szigorú 
feltételekhez, valamint megalapozott és 
tényleges viszonossághoz kell kötni; 
felhívja a tagállamokat, hogy nyújtsanak be 
olyan stratégiai európai dimenzióval 
rendelkező projekteket, amelyek a 
működőképességre helyezik a hangsúlyt, 
közvetlenül reagálva az európai fegyveres 
erők operatív fellépésre vonatkozó 
igényeire, erősítve ezzel az európai 
védelmi technológiai és ipari bázist 
(EDTIB), amely a stratégiai autonómia 
elérésének elengedhetetlen része;

kapacitásfejlesztési projektek; kéri az 
alelnök/főképviselőt, hogy haladéktalanul 
tájékoztassa az Európai Parlamentet 
arról, hogy mely PESCO-projekteket 
milyen indokkal kell idő előtt lezárni; 
megjegyzi, hogy az állandó strukturált 
együttműködés keretében folytatott 
projektekben való kívánatos részvétel nem 
veszélyeztetheti a részt vevő tagállamok 
magas szintű ambícióit; úgy véli, hogy 
harmadik országok részvételét nagyon 
szigorú feltételekhez, valamint 
megalapozott és tényleges viszonossághoz 
kell kötni; ezzel összefüggésben rámutat 
az Európai Parlamentnek a C-658/11. sz. 
ügyben hozott ítéletből fakadó jogaira; 
felhívja a tagállamokat, hogy nyújtsanak be 
olyan stratégiai európai dimenzióval 
rendelkező projekteket, amelyek a 
működőképességre helyezik a hangsúlyt, 
közvetlenül reagálva az európai fegyveres 
erők operatív fellépésre vonatkozó 
igényeire, erősítve ezzel az európai 
védelmi technológiai és ipari bázist 
(EDTIB), amely a stratégiai autonómia 
elérésének elengedhetetlen része;

Or. de

Módosítás 360
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Állásfoglalásra irányuló indítvány
45 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

45. kérdéseket vet fel 34 projekt lassú 
megkezdése és egy 13 projektből álló 
harmadik hullám elindítása kapcsán, hiszen 
jelenleg még egy projekt sem indult el; 
megjegyzi, hogy 2019-ben csak négy 
projekt éri el kezdeti működési kapacitását; 
rámutat néhány projekt ambíciójának és 
nagyságrendjének korlátozottságára, ami 
nem teszi lehetővé a legalapvetőbb 
kapacitáshiányok orvoslását sem, 

45. kérdéseket vet fel 34 projekt lassú 
megkezdése és egy 13 projektből álló 
harmadik hullám elindítása kapcsán, hiszen 
jelenleg még egy projekt sem indult el; 
megjegyzi, hogy 2019-ben csak négy 
projekt éri el kezdeti működési kapacitását; 
rámutat néhány projekt ambíciójának és 
nagyságrendjének korlátozottságára, ami 
nem teszi lehetővé a legalapvetőbb 
kapacitáshiányok orvoslását sem, 
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különösen az első hullámhoz tartozó 
projektek esetében, amelyek elsősorban a 
lehető legtöbb tagállamot érintő 
kapacitásfejlesztési projektek; megjegyzi, 
hogy az állandó strukturált együttműködés 
keretében folytatott projektekben való 
kívánatos részvétel nem veszélyeztetheti a 
részt vevő tagállamok magas szintű 
ambícióit; úgy véli, hogy harmadik 
országok részvételét nagyon szigorú 
feltételekhez, valamint megalapozott és 
tényleges viszonossághoz kell kötni; 
felhívja a tagállamokat, hogy nyújtsanak be 
olyan stratégiai európai dimenzióval 
rendelkező projekteket, amelyek a 
működőképességre helyezik a hangsúlyt, 
közvetlenül reagálva az európai fegyveres 
erők operatív fellépésre vonatkozó 
igényeire, erősítve ezzel az európai 
védelmi technológiai és ipari bázist 
(EDTIB), amely a stratégiai autonómia 
elérésének elengedhetetlen része;

különösen az első hullámhoz tartozó 
projektek esetében, amelyek elsősorban a 
lehető legtöbb tagállamot érintő 
kapacitásfejlesztési projektek; megjegyzi, 
hogy az állandó strukturált együttműködés 
keretében folytatott projektekben való 
kívánatos részvétel nem veszélyeztetheti a 
részt vevő tagállamok magas szintű 
ambícióit; úgy véli, hogy harmadik 
országok részvételét nagyon szigorú 
feltételekhez, valamint megalapozott és 
tényleges viszonossághoz kell kötni; 
felhívja a tagállamokat, hogy nyújtsanak be 
stratégiai európai dimenzióval rendelkező 
projekteket, erősítve ezzel az európai 
védelmi technológiai és ipari bázist 
(EDTIB);

Or. en

Módosítás 361
Claudiu Manda

Állásfoglalásra irányuló indítvány
45 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

45. kérdéseket vet fel 34 projekt lassú 
megkezdése és egy 13 projektből álló 
harmadik hullám elindítása kapcsán, hiszen 
jelenleg még egy projekt sem indult el; 
megjegyzi, hogy 2019-ben csak négy 
projekt éri el kezdeti működési kapacitását; 
rámutat néhány projekt ambíciójának és 
nagyságrendjének korlátozottságára, ami 
nem teszi lehetővé a legalapvetőbb 
kapacitáshiányok orvoslását sem, 
különösen az első hullámhoz tartozó 
projektek esetében, amelyek elsősorban a 
lehető legtöbb tagállamot érintő 
kapacitásfejlesztési projektek; megjegyzi, 

45. kérdéseket vet fel 34 projekt lassú 
megkezdése és egy 13 projektből álló 
harmadik hullám elindítása kapcsán, hiszen 
jelenleg még egy projekt sem indult el, és 
rámutat arra, hogy konkrét határidőket 
kell előírni a projektek teljesítésére, 
továbbá világosabb áttekintést kell adni 
arról, hogy a végtermékeik mivel járnak 
együtt; megjegyzi, hogy 2019-ben csak 
négy projekt éri el kezdeti működési 
kapacitását; rámutat néhány projekt 
ambíciójának és nagyságrendjének 
korlátozottságára, ami nem teszi lehetővé a 
legalapvetőbb kapacitáshiányok orvoslását 



PE643.151v01-00 34/119 AM\1192396HU.docx

HU

hogy az állandó strukturált együttműködés 
keretében folytatott projektekben való 
kívánatos részvétel nem veszélyeztetheti a 
részt vevő tagállamok magas szintű 
ambícióit; úgy véli, hogy harmadik 
országok részvételét nagyon szigorú 
feltételekhez, valamint megalapozott és 
tényleges viszonossághoz kell kötni; 
felhívja a tagállamokat, hogy nyújtsanak be 
olyan stratégiai európai dimenzióval 
rendelkező projekteket, amelyek a 
működőképességre helyezik a hangsúlyt, 
közvetlenül reagálva az európai fegyveres 
erők operatív fellépésre vonatkozó 
igényeire, erősítve ezzel az európai 
védelmi technológiai és ipari bázist 
(EDTIB), amely a stratégiai autonómia 
elérésének elengedhetetlen része;

sem, különösen az első hullámhoz tartozó 
projektek esetében, amelyek elsősorban a 
lehető legtöbb tagállamot érintő 
kapacitásfejlesztési projektek; megjegyzi, 
hogy az állandó strukturált együttműködés 
keretében folytatott projektekben való 
kívánatos részvétel nem veszélyeztetheti a 
részt vevő tagállamok magas szintű 
ambícióit; úgy véli, hogy harmadik 
országok részvételét nagyon szigorú 
feltételekhez, valamint megalapozott és 
tényleges viszonossághoz kell kötni; 
felhívja a tagállamokat, hogy nyújtsanak be 
olyan stratégiai európai dimenzióval 
rendelkező projekteket, amelyek a 
működőképességre helyezik a hangsúlyt, 
közvetlenül reagálva az európai fegyveres 
erők operatív fellépésre vonatkozó 
igényeire, erősítve ezzel az európai 
védelmi technológiai és ipari bázist 
(EDTIB), amely a stratégiai autonómia 
elérésének elengedhetetlen része;

Or. en

Módosítás 362
Sandra Kalniete

Állásfoglalásra irányuló indítvány
45 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

45. kérdéseket vet fel 34 projekt lassú 
megkezdése és egy 13 projektből álló 
harmadik hullám elindítása kapcsán, hiszen 
jelenleg még egy projekt sem indult el; 
megjegyzi, hogy 2019-ben csak négy 
projekt éri el kezdeti működési kapacitását; 
rámutat néhány projekt ambíciójának és 
nagyságrendjének korlátozottságára, ami 
nem teszi lehetővé a legalapvetőbb 
kapacitáshiányok orvoslását sem, 
különösen az első hullámhoz tartozó 
projektek esetében, amelyek elsősorban a 
lehető legtöbb tagállamot érintő 
kapacitásfejlesztési projektek; megjegyzi, 

45. kérdéseket vet fel 34 projekt lassú 
megkezdése és egy 13 projektből álló 
harmadik hullám elindítása kapcsán, hiszen 
jelenleg még egy projekt sem indult el; 
megjegyzi, hogy 2019-ben csak négy 
projekt éri el kezdeti működési kapacitását; 
rámutat néhány projekt ambíciójának és 
nagyságrendjének korlátozottságára, ami 
nem teszi lehetővé a legalapvetőbb 
kapacitáshiányok orvoslását sem, 
különösen az első hullámhoz tartozó 
projektek esetében, amelyek elsősorban a 
lehető legtöbb tagállamot érintő 
kapacitásfejlesztési projektek; megjegyzi, 
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hogy az állandó strukturált együttműködés 
keretében folytatott projektekben való 
kívánatos részvétel nem veszélyeztetheti a 
részt vevő tagállamok magas szintű 
ambícióit; úgy véli, hogy harmadik 
országok részvételét nagyon szigorú 
feltételekhez, valamint megalapozott és 
tényleges viszonossághoz kell kötni; 
felhívja a tagállamokat, hogy nyújtsanak be 
olyan stratégiai európai dimenzióval 
rendelkező projekteket, amelyek a 
működőképességre helyezik a hangsúlyt, 
közvetlenül reagálva az európai fegyveres 
erők operatív fellépésre vonatkozó 
igényeire, erősítve ezzel az európai 
védelmi technológiai és ipari bázist 
(EDTIB), amely a stratégiai autonómia 
elérésének elengedhetetlen része;

hogy az állandó strukturált együttműködés 
keretében folytatott projektekben való 
kívánatos részvétel nem veszélyeztetheti a 
részt vevő tagállamok magas szintű 
ambícióit; felhívja a tagállamokat, hogy 
nyújtsanak be olyan stratégiai európai 
dimenzióval rendelkező projekteket, 
amelyek a működőképességre helyezik a 
hangsúlyt, közvetlenül reagálva az európai 
fegyveres erők operatív fellépésre 
vonatkozó igényeire, erősítve ezzel az 
európai védelmi technológiai és ipari bázist 
(EDTIB), amely a stratégiai autonómia 
elérésének elengedhetetlen része;

Or. en

Módosítás 363
Hannah Neumann
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Állásfoglalásra irányuló indítvány
45 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

45. kérdéseket vet fel 34 projekt lassú 
megkezdése és egy 13 projektből álló 
harmadik hullám elindítása kapcsán, hiszen 
jelenleg még egy projekt sem indult el; 
megjegyzi, hogy 2019-ben csak négy 
projekt éri el kezdeti működési kapacitását; 
rámutat néhány projekt ambíciójának és 
nagyságrendjének korlátozottságára, ami 
nem teszi lehetővé a legalapvetőbb 
kapacitáshiányok orvoslását sem, 
különösen az első hullámhoz tartozó 
projektek esetében, amelyek elsősorban a 
lehető legtöbb tagállamot érintő 
kapacitásfejlesztési projektek; megjegyzi, 
hogy az állandó strukturált együttműködés 
keretében folytatott projektekben való 
kívánatos részvétel nem veszélyeztetheti a 

45. kérdéseket vet fel 34 projekt lassú 
megkezdése és egy 13 projektből álló 
harmadik hullám elindítása kapcsán, hiszen 
jelenleg még egy projekt sem indult el; 
megjegyzi, hogy 2019-ben csak négy 
projekt éri el kezdeti működési kapacitását; 
rámutat néhány projekt ambíciójának és 
nagyságrendjének korlátozottságára, ami 
nem teszi lehetővé a legalapvetőbb 
kapacitáshiányok orvoslását sem, 
különösen az első hullámhoz tartozó 
projektek esetében, amelyek elsősorban a 
lehető legtöbb tagállamot érintő 
kapacitásfejlesztési projektek; megjegyzi, 
hogy az állandó strukturált együttműködés 
keretében folytatott projektekben való 
kívánatos részvétel nem veszélyeztetheti a 
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részt vevő tagállamok magas szintű 
ambícióit; úgy véli, hogy harmadik 
országok részvételét nagyon szigorú 
feltételekhez, valamint megalapozott és 
tényleges viszonossághoz kell kötni; 
felhívja a tagállamokat, hogy nyújtsanak be 
olyan stratégiai európai dimenzióval 
rendelkező projekteket, amelyek a 
működőképességre helyezik a hangsúlyt, 
közvetlenül reagálva az európai fegyveres 
erők operatív fellépésre vonatkozó 
igényeire, erősítve ezzel az európai 
védelmi technológiai és ipari bázist 
(EDTIB), amely a stratégiai autonómia 
elérésének elengedhetetlen része;

részt vevő tagállamok magas szintű 
ambícióit; úgy véli, hogy harmadik 
országok részvételét nagyon szigorú 
feltételekhez, valamint megalapozott és 
tényleges viszonossághoz kell kötni; 
felhívja a tagállamokat, hogy nyújtsanak be 
stratégiai európai dimenzióval rendelkező 
projekteket, elsődleges prioritásként 
reagálva az európai fegyveres erők operatív 
fellépésre vonatkozó igényeire, tekintettel 
arra a feladatukra, hogy a Szerződésben 
előírtak szerint végre kell hajtaniuk a 
KBVP-műveletek teljes spektrumát;

Or. en

Módosítás 364
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Állásfoglalásra irányuló indítvány
45 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

45. kérdéseket vet fel 34 projekt lassú 
megkezdése és egy 13 projektből álló 
harmadik hullám elindítása kapcsán, hiszen 
jelenleg még egy projekt sem indult el; 
megjegyzi, hogy 2019-ben csak négy 
projekt éri el kezdeti működési kapacitását; 
rámutat néhány projekt ambíciójának és 
nagyságrendjének korlátozottságára, ami 
nem teszi lehetővé a legalapvetőbb 
kapacitáshiányok orvoslását sem, 
különösen az első hullámhoz tartozó 
projektek esetében, amelyek elsősorban a 
lehető legtöbb tagállamot érintő 
kapacitásfejlesztési projektek; megjegyzi, 
hogy az állandó strukturált együttműködés 
keretében folytatott projektekben való 
kívánatos részvétel nem veszélyeztetheti a 
részt vevő tagállamok magas szintű 
ambícióit; úgy véli, hogy harmadik 
országok részvételét nagyon szigorú 
feltételekhez, valamint megalapozott és 

45. kérdéseket vet fel 34 projekt lassú 
megkezdése és egy 13 projektből álló 
harmadik hullám elindítása kapcsán, hiszen 
jelenleg még egy projekt sem indult el; 
megjegyzi, hogy 2019-ben csak négy 
projekt éri el kezdeti működési kapacitását; 
rámutat néhány projekt ambíciójának és 
nagyságrendjének korlátozottságára, ami 
nem teszi lehetővé a legalapvetőbb 
kapacitáshiányok orvoslását sem, 
különösen az első hullámhoz tartozó 
projektek esetében, amelyek elsősorban a 
lehető legtöbb tagállamot érintő 
kapacitásfejlesztési projektek; megjegyzi, 
hogy az állandó strukturált együttműködés 
keretében folytatott projektekben való 
kívánatos részvétel nem veszélyeztetheti a 
részt vevő tagállamok magas szintű 
ambícióit; úgy véli, hogy harmadik 
országok részvételét megalapozott és 
tényleges viszonossághoz kell kötni; 
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tényleges viszonossághoz kell kötni; 
felhívja a tagállamokat, hogy nyújtsanak be 
olyan stratégiai európai dimenzióval 
rendelkező projekteket, amelyek a 
működőképességre helyezik a hangsúlyt, 
közvetlenül reagálva az európai fegyveres 
erők operatív fellépésre vonatkozó 
igényeire, erősítve ezzel az európai 
védelmi technológiai és ipari bázist 
(EDTIB), amely a stratégiai autonómia 
elérésének elengedhetetlen része;

felhívja a tagállamokat, hogy nyújtsanak be 
stratégiai európai dimenzióval rendelkező 
projekteket, közvetlenül reagálva az 
európai fegyveres erők operatív fellépésre 
vonatkozó igényeire, erősítve ezzel az 
európai védelmi technológiai és ipari bázist 
(EDTIB), miközben elkerülik a 
képességekkel kapcsolatos meglévő 
kezdeményezések megkettőzését;

Or. en

Módosítás 365
Costas Mavrides, Nikos Androulakis

Állásfoglalásra irányuló indítvány
45 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

45. kérdéseket vet fel 34 projekt lassú 
megkezdése és egy 13 projektből álló 
harmadik hullám elindítása kapcsán, hiszen 
jelenleg még egy projekt sem indult el; 
megjegyzi, hogy 2019-ben csak négy 
projekt éri el kezdeti működési kapacitását; 
rámutat néhány projekt ambíciójának és 
nagyságrendjének korlátozottságára, ami 
nem teszi lehetővé a legalapvetőbb 
kapacitáshiányok orvoslását sem, 
különösen az első hullámhoz tartozó 
projektek esetében, amelyek elsősorban a 
lehető legtöbb tagállamot érintő 
kapacitásfejlesztési projektek; megjegyzi, 
hogy az állandó strukturált együttműködés 
keretében folytatott projektekben való 
kívánatos részvétel nem veszélyeztetheti a 
részt vevő tagállamok magas szintű 
ambícióit; úgy véli, hogy harmadik 
országok részvételét nagyon szigorú 
feltételekhez, valamint megalapozott és 
tényleges viszonossághoz kell kötni; 
felhívja a tagállamokat, hogy nyújtsanak be 
olyan stratégiai európai dimenzióval 
rendelkező projekteket, amelyek a 

45. kérdéseket vet fel 34 projekt lassú 
megkezdése és egy 13 projektből álló 
harmadik hullám elindítása kapcsán, hiszen 
jelenleg még egy projekt sem indult el; 
megjegyzi, hogy 2019-ben csak négy 
projekt éri el kezdeti működési kapacitását; 
rámutat néhány projekt ambíciójának és 
nagyságrendjének korlátozottságára, ami 
nem teszi lehetővé a legalapvetőbb 
kapacitáshiányok orvoslását sem, 
különösen az első hullámhoz tartozó 
projektek esetében, amelyek elsősorban a 
lehető legtöbb tagállamot érintő 
kapacitásfejlesztési projektek; megjegyzi, 
hogy az állandó strukturált együttműködés 
keretében folytatott projektekben való 
kívánatos részvétel nem veszélyeztetheti a 
részt vevő tagállamok magas szintű 
ambícióit; úgy véli, hogy harmadik 
országok és a harmadik országok 
szervezeteinek részvételét nagyon szigorú 
feltételekhez, valamint megalapozott és 
tényleges viszonossághoz kell kötni; 
felhívja a tagállamokat, hogy nyújtsanak be 
olyan stratégiai európai dimenzióval 
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működőképességre helyezik a hangsúlyt, 
közvetlenül reagálva az európai fegyveres 
erők operatív fellépésre vonatkozó 
igényeire, erősítve ezzel az európai 
védelmi technológiai és ipari bázist 
(EDTIB), amely a stratégiai autonómia 
elérésének elengedhetetlen része;

rendelkező projekteket, amelyek a 
működőképességre helyezik a hangsúlyt, 
közvetlenül reagálva az európai fegyveres 
erők operatív fellépésre vonatkozó 
igényeire, erősítve ezzel az európai 
védelmi technológiai és ipari bázist 
(EDTIB), amely a stratégiai autonómia 
elérésének elengedhetetlen része;

Or. en

Módosítás 366
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj

Állásfoglalásra irányuló indítvány
45 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

45. kérdéseket vet fel 34 projekt lassú 
megkezdése és egy 13 projektből álló 
harmadik hullám elindítása kapcsán, hiszen 
jelenleg még egy projekt sem indult el; 
megjegyzi, hogy 2019-ben csak négy 
projekt éri el kezdeti működési kapacitását; 
rámutat néhány projekt ambíciójának és 
nagyságrendjének korlátozottságára, ami 
nem teszi lehetővé a legalapvetőbb 
kapacitáshiányok orvoslását sem, 
különösen az első hullámhoz tartozó 
projektek esetében, amelyek elsősorban a 
lehető legtöbb tagállamot érintő 
kapacitásfejlesztési projektek; megjegyzi, 
hogy az állandó strukturált együttműködés 
keretében folytatott projektekben való 
kívánatos részvétel nem veszélyeztetheti a 
részt vevő tagállamok magas szintű 
ambícióit; úgy véli, hogy harmadik 
országok részvételét nagyon szigorú 
feltételekhez, valamint megalapozott és 
tényleges viszonossághoz kell kötni; 
felhívja a tagállamokat, hogy nyújtsanak be 
olyan stratégiai európai dimenzióval 
rendelkező projekteket, amelyek a 
működőképességre helyezik a hangsúlyt, 
közvetlenül reagálva az európai fegyveres 

45. kérdéseket vet fel 34 projekt lassú 
megkezdése és egy 13 projektből álló 
harmadik hullám elindítása kapcsán, hiszen 
jelenleg még egy projekt sem indult el; 
megjegyzi, hogy 2019-ben csak négy 
projekt éri el kezdeti működési kapacitását; 
rámutat néhány projekt ambíciójának és 
nagyságrendjének korlátozottságára, ami 
nem teszi lehetővé a legalapvetőbb 
kapacitáshiányok orvoslását sem, 
különösen az első hullámhoz tartozó 
projektek esetében, amelyek elsősorban a 
lehető legtöbb tagállamot érintő 
kapacitásfejlesztési projektek; megjegyzi, 
hogy az állandó strukturált együttműködés 
keretében folytatott projektekben való 
kívánatos részvétel nem veszélyeztetheti a 
részt vevő tagállamok magas szintű 
ambícióit; úgy véli, hogy harmadik 
országok csak a kezdetekkor 
meghatározott szigorú feltételek mellett, 
valamint megalapozott és tényleges 
viszonosság alapján vehetnek részt az 
állandó strukturált együttműködésben; 
felhívja a tagállamokat, hogy nyújtsanak be 
olyan stratégiai európai dimenzióval 
rendelkező projekteket, amelyek a 
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erők operatív fellépésre vonatkozó 
igényeire, erősítve ezzel az európai 
védelmi technológiai és ipari bázist 
(EDTIB), amely a stratégiai autonómia 
elérésének elengedhetetlen része;

működőképességre helyezik a hangsúlyt, 
közvetlenül reagálva az európai fegyveres 
erők operatív fellépésre vonatkozó 
igényeire, erősítve ezzel az európai 
védelmi technológiai és ipari bázist 
(EDTIB), amely a stratégiai autonómia 
elérésének elengedhetetlen része;

Or. fr

Módosítás 367
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Állásfoglalásra irányuló indítvány
46 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

46. hangsúlyozza az Európai Védelmi 
Alap egyelőre még virtuális jellegét; 
emlékeztet, hogy ezt az eszközt véglegesen 
még nem hagyták jóvá, csak egy részleges 
politikai megállapodás született 2019 
áprilisában; hangsúlyozza, hogy fenn kell 
tartani az Európai Parlament álláspontját 
az alap összegéről, a harmadik országok 
számára történő megnyitásáról, valamint 
a kutatás eredményeinek védelme 
érdekében a biztonsághoz és a védelemhez 
kapcsolódó megfelelő szellemi 
tulajdonjogi politika létrehozásáról; e 
tekintetben emlékeztet a védelmi célú 
kutatás rendkívül érzékeny és stratégiai 
jellegére, mind az ipari versenyképesség, 
mind az EU stratégiai autonómiája 
tekintetében; felhív az EDIDP, a kísérleti 
projekt és a védelmi célú kutatásra 
irányuló előkészítő intézkedés 
végrehajtásából levont kezdeti tanulságok 
figyelembevételére, különös tekintettel a 
támogatható szervezetekkel kapcsolatos 
eltérések vonatkozásában; felszólítja a 
tagállamokat, hogy mindig teljes körűen 
vegyenek részt a döntéshozatali 
eljárásban, elkerülve ezáltal a túlzott 
adminisztrációt és szavatolva, hogy a 
programok eleget tegyenek a KBVP és a 

46. kéri, hogy jelenlegi formájában (a 
Bizottság kizárólagos felügyelete alatt) 
hagyjanak fel az Európai Védelmi 
Alappal, és kéri, hogy azt az egyhangú 
döntéshozatal szabálya mellett, állandó 
jelleggel helyezzék a Tanács irányítása 
alá;
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tagállamok stratégiai szükségleteinek; úgy 
véli, hogy az Európai Védelmi Alap sikere 
azon múlik, hogy képes lesz-e integrálni a 
részt vevő államok védelmi sajátosságait 
és garantálni a megfelelő költségvetési 
forrásokat, elkerülve ugyanakkor az ipari 
készségek közötti átfedéseket, a nemzeti 
védelmi beruházások csökkenését és az 
együttműködési programok 
lebonyolításának túl bonyolulttá válását; 
úgy véli, hogy teljes mértékben 
összhangban áll a stratégiai autonómiára 
irányuló európai törekvéssel az európai 
védelmi ipar oly módon történő fejlesztése, 
hogy szabályozzák a harmadik felek által 
ellenőrzött szervezetek hozzáférését az 
alap által finanszírozott projektekhez;

Or. fr

Módosítás 368
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Állásfoglalásra irányuló indítvány
46 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

46. hangsúlyozza az Európai Védelmi 
Alap egyelőre még virtuális jellegét; 
emlékeztet, hogy ezt az eszközt véglegesen 
még nem hagyták jóvá, csak egy részleges 
politikai megállapodás született 2019 
áprilisában; hangsúlyozza, hogy fenn kell 
tartani az Európai Parlament álláspontját az 
alap összegéről, a harmadik országok 
számára történő megnyitásáról, valamint a 
kutatás eredményeinek védelme érdekében 
a biztonsághoz és a védelemhez 
kapcsolódó megfelelő szellemi tulajdonjogi 
politika létrehozásáról; e tekintetben 
emlékeztet a védelmi célú kutatás 
rendkívül érzékeny és stratégiai jellegére, 
mind az ipari versenyképesség, mind az 
EU stratégiai autonómiája tekintetében; 
felhív az EDIDP, a kísérleti projekt és a 
védelmi célú kutatásra irányuló előkészítő 

46. hangsúlyozza az Európai Védelmi 
Alap egyelőre még virtuális jellegét; 
emlékeztet, hogy ezt az eszközt véglegesen 
még nem hagyták jóvá, csak egy részleges 
politikai megállapodás született 2019 
áprilisában; hangsúlyozza, hogy fenn kell 
tartani az Európai Parlament álláspontját az 
alap összegéről, a harmadik országok 
számára történő megnyitásáról, valamint a 
kutatás eredményeinek védelme érdekében 
a biztonsághoz és a védelemhez 
kapcsolódó megfelelő szellemi tulajdonjogi 
politika létrehozásáról; e tekintetben 
emlékeztet a védelmi célú kutatás 
rendkívül érzékeny és stratégiai jellegére, 
mind az ipari versenyképesség, mind az 
EU stratégiai autonómiája tekintetében; 
felhív az EDIDP, a kísérleti projekt és a 
védelmi célú kutatásra irányuló előkészítő 
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intézkedés végrehajtásából levont kezdeti 
tanulságok figyelembevételére, különös 
tekintettel a támogatható szervezetekkel 
kapcsolatos eltérések vonatkozásában; 
felszólítja a tagállamokat, hogy mindig 
teljes körűen vegyenek részt a 
döntéshozatali eljárásban, elkerülve ezáltal 
a túlzott adminisztrációt és szavatolva, 
hogy a programok eleget tegyenek a KBVP 
és a tagállamok stratégiai szükségleteinek; 
úgy véli, hogy az Európai Védelmi Alap 
sikere azon múlik, hogy képes lesz-e 
integrálni a részt vevő államok védelmi 
sajátosságait és garantálni a megfelelő 
költségvetési forrásokat, elkerülve 
ugyanakkor az ipari készségek közötti 
átfedéseket, a nemzeti védelmi 
beruházások csökkenését és az 
együttműködési programok 
lebonyolításának túl bonyolulttá válását; 
úgy véli, hogy teljes mértékben 
összhangban áll a stratégiai autonómiára 
irányuló európai törekvéssel az európai 
védelmi ipar oly módon történő 
fejlesztése, hogy szabályozzák a harmadik 
felek által ellenőrzött szervezetek 
hozzáférését az alap által finanszírozott 
projektekhez;

intézkedés végrehajtásából levont kezdeti 
tanulságok figyelembevételére, különös 
tekintettel a támogatható szervezetekkel 
kapcsolatos eltérések vonatkozásában; 
felszólítja a tagállamokat, hogy mindig 
teljes körűen vegyenek részt a 
döntéshozatali eljárásban, elkerülve ezáltal 
a túlzott adminisztrációt és szavatolva, 
hogy a programok eleget tegyenek a KBVP 
és a tagállamok stratégiai szükségleteinek; 
úgy véli, hogy az Európai Védelmi Alap 
sikere azon múlik, hogy képes lesz-e 
integrálni a részt vevő államok védelmi 
sajátosságait és garantálni a megfelelő 
költségvetési forrásokat, elkerülve 
ugyanakkor az ipari készségek közötti 
átfedéseket, a nemzeti védelmi 
beruházások csökkenését és az 
együttműködési programok 
lebonyolításának túl bonyolulttá válását, a 
kkv-k szerepvállalását pedig inkubációval 
és tőkebefektetéssel kell támogatni; úgy 
véli, hogy NATO-tagsága keretében 22 
tagállam vállalta, hogy védelmi 
kiadásainak 20%-át az új képességekbe 
történő befektetéshez rendeli, és ezért e 
költségvetésnek egy részét a kutatás-
fejlesztésre kell elkülöníteni, hogy 
garantálják a K+F kiadások minimális 
szintjét; úgy véli, hogy az EVA-nak 
aktívan együtt kell működnie a NATO-val 
a transzatlanti technológiai és ipari 
fejlesztés olyan módon történő elősegítése 
érdekében, amely megszünteti az 
akadályokat és a protekcionizmust, és 
biztosítja, hogy az exportengedélyezési 
eljárásokat/technológiaátadási politikákat 
harmonizálják a tagállamok között; 
különös figyelmet kell fordítani arra, hogy 
az EVA és az NSPA/NCIA egy 
munkacsoportot hozzon létre, amely 
menetrendet dolgoz ki az ideális 
beszerzendő felszerelések azonosítására, 
valamint a védelmi kiadásokhoz 
kapcsolódó legjobb érték előállítására;

Or. en



PE643.151v01-00 42/119 AM\1192396HU.docx

HU

Módosítás 369
Hannah Neumann
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Állásfoglalásra irányuló indítvány
46 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

46. hangsúlyozza az Európai Védelmi 
Alap egyelőre még virtuális jellegét; 
emlékeztet, hogy ezt az eszközt véglegesen 
még nem hagyták jóvá, csak egy részleges 
politikai megállapodás született 2019 
áprilisában; hangsúlyozza, hogy fenn kell 
tartani az Európai Parlament álláspontját az 
alap összegéről, a harmadik országok 
számára történő megnyitásáról, valamint a 
kutatás eredményeinek védelme érdekében 
a biztonsághoz és a védelemhez 
kapcsolódó megfelelő szellemi tulajdonjogi 
politika létrehozásáról; e tekintetben 
emlékeztet a védelmi célú kutatás 
rendkívül érzékeny és stratégiai jellegére, 
mind az ipari versenyképesség, mind az 
EU stratégiai autonómiája tekintetében; 
felhív az EDIDP, a kísérleti projekt és a 
védelmi célú kutatásra irányuló előkészítő 
intézkedés végrehajtásából levont kezdeti 
tanulságok figyelembevételére, különös 
tekintettel a támogatható szervezetekkel 
kapcsolatos eltérések vonatkozásában; 
felszólítja a tagállamokat, hogy mindig 
teljes körűen vegyenek részt a 
döntéshozatali eljárásban, elkerülve ezáltal 
a túlzott adminisztrációt és szavatolva, 
hogy a programok eleget tegyenek a KBVP 
és a tagállamok stratégiai szükségleteinek; 
úgy véli, hogy az Európai Védelmi Alap 
sikere azon múlik, hogy képes lesz-e 
integrálni a részt vevő államok védelmi 
sajátosságait és garantálni a megfelelő 
költségvetési forrásokat, elkerülve 
ugyanakkor az ipari készségek közötti 
átfedéseket, a nemzeti védelmi 
beruházások csökkenését és az 
együttműködési programok 
lebonyolításának túl bonyolulttá válását; 
úgy véli, hogy teljes mértékben 

46. hangsúlyozza az Európai Védelmi 
Alap egyelőre még virtuális jellegét; 
emlékeztet, hogy ezt az eszközt véglegesen 
még nem hagyták jóvá, csak egy részleges 
politikai megállapodás született 2019 
áprilisában; hangsúlyozza, hogy fenn kell 
tartani az Európai Parlament álláspontját a 
munkaprogramokra vonatkozó, 
felhatalmazáson alapuló jogi aktusokról, 
az alap összegéről, a harmadik országok 
számára történő megnyitásáról, valamint a 
kutatás eredményeinek védelme érdekében 
a biztonsághoz és a védelemhez 
kapcsolódó megfelelő szellemi tulajdonjogi 
politika létrehozásáról; e tekintetben 
emlékeztet a védelmi célú kutatás 
rendkívül érzékeny és stratégiai jellegére, 
mind az ipari versenyképesség, mind az 
EU operatív autonómiájának kilátásai 
tekintetében; felhív az EDIDP, a kísérleti 
projekt és a védelmi célú kutatásra irányuló 
előkészítő intézkedés végrehajtásából 
levont kezdeti és átlátható tanulságok 
átlátható és elszámoltatható 
figyelembevételére, különös tekintettel a 
támogatható szervezetekkel kapcsolatos 
eltérések vonatkozásában; felszólítja a 
tagállamokat, hogy mindig teljes körűen 
vegyenek részt a döntéshozatali eljárásban, 
elkerülve ezáltal a túlzott adminisztrációt 
és szavatolva, hogy a programok eleget 
tegyenek a KBVP és a tagállamok 
stratégiai szükségleteinek; hangsúlyozza, 
hogy logikus lenne, ha a közös kutatás-
fejlesztéshez uniós szinten közös 
fegyverexport-politika kapcsolódna; úgy 
véli, hogy ha csak arra összpontosítanak, 
hogy uniós költségvetési forrásokkal 
támogatják az európai védelmi ipar 
vállalatait, az nem teremti meg azt az 
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összhangban áll a stratégiai autonómiára 
irányuló európai törekvéssel az európai 
védelmi ipar oly módon történő fejlesztése, 
hogy szabályozzák a harmadik felek által 
ellenőrzött szervezetek hozzáférését az 
alap által finanszírozott projektekhez;

európai védelmi ipart, amely 
felülkerekedik a hatékonyság 
nagymértékű hiányán és az exporttól való 
nagyfokú függőségen, és amelynek 
elsődleges feladata annak elősegítése, 
hogy a tagállamok fegyveres erőit jól 
felkészítse a jövőbeli KBVP-műveletekre; 
hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak egy 
olyan szabályozási megközelítésre kell 
összpontosítania, amely a hatékony és 
mérsékelt európai védelmi piac 
paramétereinek meghatározásához 
szükséges 2009. évi védelmi csomag és 
kiegészítő szabályok végrehajtásán alapul;

Or. en

Módosítás 370
Attila Ara-Kovács, Giuliano Pisapia, Pierfrancesco Majorino, Nikos Androulakis

Állásfoglalásra irányuló indítvány
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

46. hangsúlyozza az Európai Védelmi 
Alap egyelőre még virtuális jellegét; 
emlékeztet, hogy ezt az eszközt véglegesen 
még nem hagyták jóvá, csak egy részleges 
politikai megállapodás született 2019 
áprilisában; hangsúlyozza, hogy fenn kell 
tartani az Európai Parlament álláspontját az 
alap összegéről, a harmadik országok 
számára történő megnyitásáról, valamint a 
kutatás eredményeinek védelme érdekében 
a biztonsághoz és a védelemhez 
kapcsolódó megfelelő szellemi tulajdonjogi 
politika létrehozásáról; e tekintetben 
emlékeztet a védelmi célú kutatás 
rendkívül érzékeny és stratégiai jellegére, 
mind az ipari versenyképesség, mind az 
EU stratégiai autonómiája tekintetében; 
felhív az EDIDP, a kísérleti projekt és a 
védelmi célú kutatásra irányuló előkészítő 
intézkedés végrehajtásából levont kezdeti 
tanulságok figyelembevételére, különös 
tekintettel a támogatható szervezetekkel 

46. hangsúlyozza az Európai Védelmi 
Alap egyelőre még virtuális jellegét; 
emlékeztet, hogy ezt az eszközt véglegesen 
még nem hagyták jóvá, csak egy részleges 
politikai megállapodás született 2019 
áprilisában; hangsúlyozza, hogy fenn kell 
tartani az Európai Parlament álláspontját az 
alap összegéről, a harmadik országok 
számára történő megnyitásáról, valamint a 
kutatás eredményeinek védelme érdekében 
a biztonsághoz és a védelemhez 
kapcsolódó megfelelő szellemi tulajdonjogi 
politika létrehozásáról; e tekintetben 
emlékeztet a védelmi célú kutatás 
rendkívül érzékeny és stratégiai jellegére, 
mind az ipari versenyképesség, mind az 
EU stratégiai autonómiája tekintetében; 
felhív az EDIDP, a kísérleti projekt és a 
védelmi célú kutatásra irányuló előkészítő 
intézkedés végrehajtásából levont kezdeti 
tanulságok figyelembevételére, különös 
tekintettel a támogatható szervezetekkel 
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kapcsolatos eltérések vonatkozásában; 
felszólítja a tagállamokat, hogy mindig 
teljes körűen vegyenek részt a 
döntéshozatali eljárásban, elkerülve 
ezáltal a túlzott adminisztrációt és 
szavatolva, hogy a programok eleget 
tegyenek a KBVP és a tagállamok 
stratégiai szükségleteinek; úgy véli, hogy 
az Európai Védelmi Alap sikere azon 
múlik, hogy képes lesz-e integrálni a részt 
vevő államok védelmi sajátosságait és 
garantálni a megfelelő költségvetési 
forrásokat, elkerülve ugyanakkor az ipari 
készségek közötti átfedéseket, a nemzeti 
védelmi beruházások csökkenését és az 
együttműködési programok 
lebonyolításának túl bonyolulttá válását; 
úgy véli, hogy teljes mértékben 
összhangban áll a stratégiai autonómiára 
irányuló európai törekvéssel az európai 
védelmi ipar oly módon történő fejlesztése, 
hogy szabályozzák a harmadik felek által 
ellenőrzött szervezetek hozzáférését az 
alap által finanszírozott projektekhez;

kapcsolatos eltérések vonatkozásában; úgy 
véli, hogy az Európai Védelmi Alap sikere 
azon múlik, hogy képes lesz-e integrálni a 
részt vevő államok védelmi sajátosságait és 
garantálni a megfelelő költségvetési 
forrásokat, elkerülve ugyanakkor az ipari 
készségek közötti átfedéseket, a nemzeti 
védelmi beruházások csökkenését és az 
együttműködési programok 
lebonyolításának túl bonyolulttá válását; 
úgy véli, hogy teljes mértékben 
összhangban áll a stratégiai autonómiára 
irányuló európai törekvéssel az európai 
védelmi ipar oly módon történő fejlesztése, 
hogy szabályozzák a harmadik felek által 
ellenőrzött szervezetek hozzáférését az 
alap által finanszírozott projektekhez;

Or. en

Módosítás 371
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

46. hangsúlyozza az Európai Védelmi 
Alap egyelőre még virtuális jellegét; 
emlékeztet, hogy ezt az eszközt véglegesen 
még nem hagyták jóvá, csak egy részleges 
politikai megállapodás született 2019 
áprilisában; hangsúlyozza, hogy fenn kell 
tartani az Európai Parlament álláspontját az 
alap összegéről, a harmadik országok 
számára történő megnyitásáról, valamint a 
kutatás eredményeinek védelme érdekében 
a biztonsághoz és a védelemhez 

46. felhívja a Tanácsot, hogy az 
Európai Védelmi Alapról szóló rendelet 5. 
cikkével kapcsolatban az Európai 
Parlament álláspontját fogadja el; 
hangsúlyozza, hogy az EVA-t 
haladéktalanul véglegesíteni kell; 
emlékeztet, hogy ezt az eszközt véglegesen 
még nem hagyták jóvá, csak egy részleges 
politikai megállapodás született 2019 
áprilisában; hangsúlyozza, hogy fenn kell 
tartani az Európai Parlament álláspontját az 
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kapcsolódó megfelelő szellemi tulajdonjogi 
politika létrehozásáról; e tekintetben 
emlékeztet a védelmi célú kutatás 
rendkívül érzékeny és stratégiai jellegére, 
mind az ipari versenyképesség, mind az 
EU stratégiai autonómiája tekintetében; 
felhív az EDIDP, a kísérleti projekt és a 
védelmi célú kutatásra irányuló előkészítő 
intézkedés végrehajtásából levont kezdeti 
tanulságok figyelembevételére, különös 
tekintettel a támogatható szervezetekkel 
kapcsolatos eltérések vonatkozásában; 
felszólítja a tagállamokat, hogy mindig 
teljes körűen vegyenek részt a 
döntéshozatali eljárásban, elkerülve ezáltal 
a túlzott adminisztrációt és szavatolva, 
hogy a programok eleget tegyenek a KBVP 
és a tagállamok stratégiai szükségleteinek; 
úgy véli, hogy az Európai Védelmi Alap 
sikere azon múlik, hogy képes lesz-e 
integrálni a részt vevő államok védelmi 
sajátosságait és garantálni a megfelelő 
költségvetési forrásokat, elkerülve 
ugyanakkor az ipari készségek közötti 
átfedéseket, a nemzeti védelmi 
beruházások csökkenését és az 
együttműködési programok 
lebonyolításának túl bonyolulttá válását; 
úgy véli, hogy teljes mértékben 
összhangban áll a stratégiai autonómiára 
irányuló európai törekvéssel az európai 
védelmi ipar oly módon történő fejlesztése, 
hogy szabályozzák a harmadik felek által 
ellenőrzött szervezetek hozzáférését az 
alap által finanszírozott projektekhez;

alap összegéről, a harmadik országok 
számára történő megnyitásáról, valamint a 
kutatás eredményeinek védelme érdekében 
a biztonsághoz és a védelemhez 
kapcsolódó megfelelő szellemi tulajdonjogi 
politika létrehozásáról; e tekintetben 
emlékeztet a védelmi célú kutatás 
rendkívül érzékeny és stratégiai jellegére, 
mind az ipari versenyképesség, mind az 
EU stratégiai autonómiája és szuverenitása 
tekintetében; felhív az EDIDP, a kísérleti 
projekt és a védelmi célú kutatásra irányuló 
előkészítő intézkedés végrehajtásából 
levont kezdeti tanulságok 
figyelembevételére, különös tekintettel a 
támogatható szervezetekkel kapcsolatos 
eltérések vonatkozásában; felszólítja a 
tagállamokat, hogy a védelmi ipar végső 
ügyfeleiként mindig teljes körűen 
vegyenek részt a döntéshozatali eljárásban 
annak biztosítása érdekében, hogy a 
programok eleget tegyenek a KBVP és a 
tagállamok stratégiai szükségleteinek; úgy 
véli, hogy az Európai Védelmi Alap sikere 
azon múlik, hogy képes lesz-e integrálni a 
részt vevő államok védelmi sajátosságait és 
garantálni a megfelelő költségvetési 
forrásokat, elkerülve ugyanakkor az ipari 
készségek közötti átfedéseket, a nemzeti 
védelmi beruházások csökkenését és az 
együttműködési programok 
lebonyolításának túl bonyolulttá válását; 
úgy véli, hogy teljes mértékben 
összhangban áll a stratégiai autonómiára 
irányuló európai törekvéssel az európai 
védelmi ipar oly módon történő fejlesztése, 
hogy szabályozzák a harmadik felek által 
ellenőrzött szervezetek hozzáférését az 
alap által finanszírozott projektekhez;

Or. fr
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

46. hangsúlyozza az Európai Védelmi 
Alap egyelőre még virtuális jellegét; 
emlékeztet, hogy ezt az eszközt véglegesen 
még nem hagyták jóvá, csak egy részleges 
politikai megállapodás született 2019 
áprilisában; hangsúlyozza, hogy fenn kell 
tartani az Európai Parlament álláspontját az 
alap összegéről, a harmadik országok 
számára történő megnyitásáról, valamint a 
kutatás eredményeinek védelme érdekében 
a biztonsághoz és a védelemhez 
kapcsolódó megfelelő szellemi tulajdonjogi 
politika létrehozásáról; e tekintetben 
emlékeztet a védelmi célú kutatás 
rendkívül érzékeny és stratégiai jellegére, 
mind az ipari versenyképesség, mind az 
EU stratégiai autonómiája tekintetében; 
felhív az EDIDP, a kísérleti projekt és a 
védelmi célú kutatásra irányuló előkészítő 
intézkedés végrehajtásából levont kezdeti 
tanulságok figyelembevételére, különös 
tekintettel a támogatható szervezetekkel 
kapcsolatos eltérések vonatkozásában; 
felszólítja a tagállamokat, hogy mindig 
teljes körűen vegyenek részt a 
döntéshozatali eljárásban, elkerülve ezáltal 
a túlzott adminisztrációt és szavatolva, 
hogy a programok eleget tegyenek a KBVP 
és a tagállamok stratégiai szükségleteinek; 
úgy véli, hogy az Európai Védelmi Alap 
sikere azon múlik, hogy képes lesz-e 
integrálni a részt vevő államok védelmi 
sajátosságait és garantálni a megfelelő 
költségvetési forrásokat, elkerülve 
ugyanakkor az ipari készségek közötti 
átfedéseket, a nemzeti védelmi 
beruházások csökkenését és az 
együttműködési programok 
lebonyolításának túl bonyolulttá válását; 
úgy véli, hogy teljes mértékben 
összhangban áll a stratégiai autonómiára 
irányuló európai törekvéssel az európai 
védelmi ipar oly módon történő fejlesztése, 
hogy szabályozzák a harmadik felek által 
ellenőrzött szervezetek hozzáférését az 
alap által finanszírozott projektekhez;

46. hangsúlyozza az Európai Védelmi 
Alap egyelőre még virtuális jellegét; 
emlékeztet, hogy ezt az eszközt véglegesen 
még nem hagyták jóvá, csak egy részleges 
politikai megállapodás született 2019 
áprilisában; hangsúlyozza, hogy fenn kell 
tartani az Európai Parlament álláspontját az 
alap összegéről, a harmadik országok 
számára történő megnyitásáról, valamint a 
kutatás eredményeinek védelme érdekében 
a biztonsághoz és a védelemhez 
kapcsolódó megfelelő szellemi tulajdonjogi 
politika létrehozásáról; felkéri az Európai 
Bizottságot, hogy a harmadik országok 
részvételét a védelmi eszközök piacának 
kölcsönös megnyitásához kösse; e 
tekintetben emlékeztet a védelmi célú 
kutatás rendkívül érzékeny és stratégiai 
jellegére, mind az ipari versenyképesség, 
mind az EU stratégiai autonómiája 
tekintetében; felhív az EDIDP, a kísérleti 
projekt és a védelmi célú kutatásra irányuló 
előkészítő intézkedés végrehajtásából 
levont kezdeti tanulságok 
figyelembevételére, különös tekintettel a 
támogatható szervezetekkel kapcsolatos 
eltérések vonatkozásában; felszólítja a 
tagállamokat, hogy mindig teljes körűen 
vegyenek részt a döntéshozatali eljárásban, 
elkerülve ezáltal a túlzott adminisztrációt 
és szavatolva, hogy a programok eleget 
tegyenek a KBVP és a tagállamok 
stratégiai szükségleteinek; úgy véli, hogy 
az Európai Védelmi Alap sikere azon 
múlik, hogy képes lesz-e bevethető 
fegyvereket szállítani, integrálni a részt 
vevő államok védelmi sajátosságait és 
garantálni a megfelelő költségvetési 
forrásokat, elkerülve ugyanakkor az ipari 
készségek közötti átfedéseket, a nemzeti 
védelmi beruházások csökkenését és az 
együttműködési programok 
lebonyolításának túl bonyolulttá válását; 
úgy véli, hogy teljes mértékben 
összhangban áll a stratégiai autonómiára 
irányuló európai törekvéssel az európai 
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védelmi ipar oly módon történő fejlesztése, 
hogy szabályozzák a harmadik felek által 
ellenőrzött szervezetek hozzáférését az 
alap által finanszírozott projektekhez;

Or. de

Módosítás 373
Joachim Schuster

Állásfoglalásra irányuló indítvány
46 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

46. hangsúlyozza az Európai Védelmi 
Alap egyelőre még virtuális jellegét; 
emlékeztet, hogy ezt az eszközt véglegesen 
még nem hagyták jóvá, csak egy részleges 
politikai megállapodás született 2019 
áprilisában; hangsúlyozza, hogy fenn kell 
tartani az Európai Parlament álláspontját az 
alap összegéről, a harmadik országok 
számára történő megnyitásáról, valamint a 
kutatás eredményeinek védelme érdekében 
a biztonsághoz és a védelemhez 
kapcsolódó megfelelő szellemi tulajdonjogi 
politika létrehozásáról; e tekintetben 
emlékeztet a védelmi célú kutatás 
rendkívül érzékeny és stratégiai jellegére, 
mind az ipari versenyképesség, mind az 
EU stratégiai autonómiája tekintetében; 
felhív az EDIDP, a kísérleti projekt és a 
védelmi célú kutatásra irányuló előkészítő 
intézkedés végrehajtásából levont kezdeti 
tanulságok figyelembevételére, különös 
tekintettel a támogatható szervezetekkel 
kapcsolatos eltérések vonatkozásában; 
felszólítja a tagállamokat, hogy mindig 
teljes körűen vegyenek részt a 
döntéshozatali eljárásban, elkerülve ezáltal 
a túlzott adminisztrációt és szavatolva, 
hogy a programok eleget tegyenek a KBVP 
és a tagállamok stratégiai szükségleteinek; 
úgy véli, hogy az Európai Védelmi Alap 
sikere azon múlik, hogy képes lesz-e 
integrálni a részt vevő államok védelmi 

46. hangsúlyozza az Európai Védelmi 
Alap egyelőre még virtuális jellegét; 
emlékeztet, hogy ezt az eszközt véglegesen 
még nem hagyták jóvá, csak egy részleges 
politikai megállapodás született 2019 
áprilisában; hangsúlyozza, hogy fenn kell 
tartani az Európai Parlament álláspontját az 
alap összegéről, a harmadik országok 
számára történő megnyitásáról, valamint a 
kutatás eredményeinek védelme érdekében 
a biztonsághoz és a védelemhez 
kapcsolódó megfelelő szellemi tulajdonjogi 
politika létrehozásáról; felhív az EDIDP, a 
kísérleti projekt és a védelmi célú kutatásra 
irányuló előkészítő intézkedés 
végrehajtásából levont kezdeti tanulságok 
figyelembevételére, különös tekintettel a 
támogatható szervezetekkel kapcsolatos 
eltérések vonatkozásában; felszólítja a 
tagállamokat, hogy mindig teljes körűen 
vegyenek részt a döntéshozatali eljárásban, 
elkerülve ezáltal a túlzott adminisztrációt 
és szavatolva, hogy a programok eleget 
tegyenek a KBVP és a tagállamok 
stratégiai szükségleteinek; úgy véli, hogy 
az Európai Védelmi Alap sikere azon 
múlik, hogy képes lesz-e integrálni a részt 
vevő államok védelmi sajátosságait és 
garantálni a megfelelő költségvetési 
forrásokat, elkerülve ugyanakkor az ipari 
készségek közötti átfedéseket, a nemzeti 
védelmi beruházások csökkenését és az 
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sajátosságait és garantálni a megfelelő 
költségvetési forrásokat, elkerülve 
ugyanakkor az ipari készségek közötti 
átfedéseket, a nemzeti védelmi 
beruházások csökkenését és az 
együttműködési programok 
lebonyolításának túl bonyolulttá válását; 
úgy véli, hogy teljes mértékben 
összhangban áll a stratégiai autonómiára 
irányuló európai törekvéssel az európai 
védelmi ipar oly módon történő fejlesztése, 
hogy szabályozzák a harmadik felek által 
ellenőrzött szervezetek hozzáférését az 
alap által finanszírozott projektekhez;

együttműködési programok 
lebonyolításának túl bonyolulttá válását; 
úgy véli, hogy teljes mértékben 
összhangban áll a stratégiai autonómiára 
irányuló európai törekvéssel az európai 
védelmi ipar oly módon történő fejlesztése, 
hogy szabályozzák a harmadik felek által 
ellenőrzött szervezetek hozzáférését az 
alap által finanszírozott projektekhez;

Or. en

Módosítás 374
Klemen Grošelj, Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Hilde 
Vautmans, Malik Azmani, Michal Šimečka

Állásfoglalásra irányuló indítvány
46 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

46. hangsúlyozza az Európai Védelmi 
Alap egyelőre még virtuális jellegét; 
emlékeztet, hogy ezt az eszközt véglegesen 
még nem hagyták jóvá, csak egy részleges 
politikai megállapodás született 2019 
áprilisában; hangsúlyozza, hogy fenn kell 
tartani az Európai Parlament álláspontját az 
alap összegéről, a harmadik országok 
számára történő megnyitásáról, valamint a 
kutatás eredményeinek védelme érdekében 
a biztonsághoz és a védelemhez 
kapcsolódó megfelelő szellemi tulajdonjogi 
politika létrehozásáról; e tekintetben 
emlékeztet a védelmi célú kutatás 
rendkívül érzékeny és stratégiai jellegére, 
mind az ipari versenyképesség, mind az 
EU stratégiai autonómiája tekintetében; 
felhív az EDIDP, a kísérleti projekt és a 
védelmi célú kutatásra irányuló előkészítő 
intézkedés végrehajtásából levont kezdeti 
tanulságok figyelembevételére, különös 

46. hangsúlyozza az Európai Védelmi 
Alap egyelőre még virtuális jellegét; 
emlékeztet, hogy ezt az eszközt véglegesen 
még nem hagyták jóvá, csak egy részleges 
politikai megállapodás született 2019 
áprilisában; hangsúlyozza, hogy fenn kell 
tartani az Európai Parlament álláspontját az 
alap összegéről, a harmadik országok 
számára történő megnyitásáról, valamint a 
kutatás eredményeinek védelme érdekében 
a biztonsághoz és a védelemhez 
kapcsolódó megfelelő szellemi tulajdonjogi 
politika létrehozásáról; e tekintetben 
emlékeztet a védelmi célú kutatás 
rendkívül érzékeny és stratégiai jellegére, 
mind az ipari versenyképesség, mind az 
EU stratégiai autonómiája tekintetében; 
felhív az EDIDP, a kísérleti projekt és a 
védelmi célú kutatásra irányuló előkészítő 
intézkedés végrehajtásából levont kezdeti 
tanulságok figyelembevételére, különös 
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tekintettel a támogatható szervezetekkel 
kapcsolatos eltérések vonatkozásában; 
felszólítja a tagállamokat, hogy mindig 
teljes körűen vegyenek részt a 
döntéshozatali eljárásban, elkerülve ezáltal 
a túlzott adminisztrációt és szavatolva, 
hogy a programok eleget tegyenek a KBVP 
és a tagállamok stratégiai szükségleteinek; 
úgy véli, hogy az Európai Védelmi Alap 
sikere azon múlik, hogy képes lesz-e 
integrálni a részt vevő államok védelmi 
sajátosságait és garantálni a megfelelő 
költségvetési forrásokat, elkerülve 
ugyanakkor az ipari készségek közötti 
átfedéseket, a nemzeti védelmi 
beruházások csökkenését és az 
együttműködési programok 
lebonyolításának túl bonyolulttá válását; 
úgy véli, hogy teljes mértékben 
összhangban áll a stratégiai autonómiára 
irányuló európai törekvéssel az európai 
védelmi ipar oly módon történő fejlesztése, 
hogy szabályozzák a harmadik felek által 
ellenőrzött szervezetek hozzáférését az 
alap által finanszírozott projektekhez;

tekintettel a támogatható szervezetekkel 
kapcsolatos eltérések vonatkozásában; 
felszólítja a tagállamokat, hogy mindig 
teljes körűen vegyenek részt a 
döntéshozatali eljárásban, elkerülve ezáltal 
a túlzott adminisztrációt és szavatolva, 
hogy a programok eleget tegyenek a KBVP 
és a tagállamok stratégiai szükségleteinek; 
úgy véli, hogy az Európai Védelmi Alap 
sikere azon múlik, hogy képes lesz-e 
integrálni a részt vevő államok védelmi 
sajátosságait és garantálni a megfelelő 
költségvetési forrásokat, elkerülve 
ugyanakkor az ipari készségek közötti 
átfedéseket, a nemzeti védelmi 
beruházások csökkenését és az 
együttműködési programok 
lebonyolításának túl bonyolulttá válását, 
továbbá a közös uniós fegyverzet és 
katonai felszerelések szabványosításán és 
interoperabilitásán kell alapulnia; úgy 
véli, hogy teljes mértékben összhangban áll 
a stratégiai autonómiára irányuló európai 
törekvéssel az európai védelmi ipar oly 
módon történő fejlesztése, hogy 
szabályozzák a harmadik felek által 
ellenőrzött szervezetek hozzáférését az 
alap által finanszírozott projektekhez;

Or. en

Módosítás 375
Nikos Androulakis, Costas Mavrides

Állásfoglalásra irányuló indítvány
46 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

46. hangsúlyozza az Európai Védelmi 
Alap egyelőre még virtuális jellegét; 
emlékeztet, hogy ezt az eszközt véglegesen 
még nem hagyták jóvá, csak egy részleges 
politikai megállapodás született 2019 
áprilisában; hangsúlyozza, hogy fenn kell 
tartani az Európai Parlament álláspontját az 
alap összegéről, a harmadik országok 

46. hangsúlyozza az Európai Védelmi 
Alap egyelőre még virtuális jellegét; 
emlékeztet, hogy ezt az eszközt véglegesen 
még nem hagyták jóvá, csak egy részleges 
politikai megállapodás született 2019 
áprilisában; hangsúlyozza, hogy fenn kell 
tartani az Európai Parlament álláspontját az 
alap összegéről, a harmadik országok 
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számára történő megnyitásáról, valamint a 
kutatás eredményeinek védelme érdekében 
a biztonsághoz és a védelemhez 
kapcsolódó megfelelő szellemi tulajdonjogi 
politika létrehozásáról; e tekintetben 
emlékeztet a védelmi célú kutatás 
rendkívül érzékeny és stratégiai jellegére, 
mind az ipari versenyképesség, mind az 
EU stratégiai autonómiája tekintetében; 
felhív az EDIDP, a kísérleti projekt és a 
védelmi célú kutatásra irányuló előkészítő 
intézkedés végrehajtásából levont kezdeti 
tanulságok figyelembevételére, különös 
tekintettel a támogatható szervezetekkel 
kapcsolatos eltérések vonatkozásában; 
felszólítja a tagállamokat, hogy mindig 
teljes körűen vegyenek részt a 
döntéshozatali eljárásban, elkerülve ezáltal 
a túlzott adminisztrációt és szavatolva, 
hogy a programok eleget tegyenek a KBVP 
és a tagállamok stratégiai szükségleteinek; 
úgy véli, hogy az Európai Védelmi Alap 
sikere azon múlik, hogy képes lesz-e 
integrálni a részt vevő államok védelmi 
sajátosságait és garantálni a megfelelő 
költségvetési forrásokat, elkerülve 
ugyanakkor az ipari készségek közötti 
átfedéseket, a nemzeti védelmi 
beruházások csökkenését és az 
együttműködési programok 
lebonyolításának túl bonyolulttá válását; 
úgy véli, hogy teljes mértékben 
összhangban áll a stratégiai autonómiára 
irányuló európai törekvéssel az európai 
védelmi ipar oly módon történő fejlesztése, 
hogy szabályozzák a harmadik felek által 
ellenőrzött szervezetek hozzáférését az 
alap által finanszírozott projektekhez;

számára történő megnyitásáról, valamint a 
kutatás eredményeinek védelme érdekében 
a biztonsághoz és a védelemhez 
kapcsolódó megfelelő szellemi tulajdonjogi 
politika létrehozásáról; e tekintetben 
emlékeztet a védelmi célú kutatás 
rendkívül érzékeny és stratégiai jellegére, 
mind az ipari versenyképesség, mind az 
EU stratégiai autonómiája tekintetében; 
felhív az EDIDP, a kísérleti projekt és a 
védelmi célú kutatásra irányuló előkészítő 
intézkedés végrehajtásából levont kezdeti 
tanulságok figyelembevételére, különös 
tekintettel a támogatható szervezetekkel 
kapcsolatos eltérések vonatkozásában; 
felszólítja a tagállamokat, hogy mindig 
teljes körűen vegyenek részt a 
döntéshozatali eljárásban, elkerülve ezáltal 
a túlzott adminisztrációt és szavatolva, 
hogy a programok eleget tegyenek a KBVP 
és a tagállamok stratégiai szükségleteinek; 
úgy véli, hogy az Európai Védelmi Alap 
sikere azon múlik, hogy képes lesz-e 
integrálni a részt vevő államok védelmi 
sajátosságait és garantálni a megfelelő 
költségvetési forrásokat, elkerülve 
ugyanakkor az ipari készségek közötti 
átfedéseket, a nemzeti védelmi 
beruházások csökkenését és az 
együttműködési programok 
lebonyolításának túl bonyolulttá válását; 
úgy véli, hogy teljes mértékben 
összhangban áll a stratégiai autonómiára 
irányuló európai törekvéssel, és nem 
ellentétes az EU és tagállamai biztonsági 
és védelmi érdekeivel az európai védelmi 
ipar oly módon történő fejlesztése, hogy 
szabályozzák a harmadik felek által 
ellenőrzött szervezetek hozzáférését az 
alap által finanszírozott projektekhez;

Or. en

Módosítás 376
Vangelis Meimarakis, Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos, Georgios Kyrtsos

Állásfoglalásra irányuló indítvány
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46 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

46. hangsúlyozza az Európai Védelmi 
Alap egyelőre még virtuális jellegét; 
emlékeztet, hogy ezt az eszközt véglegesen 
még nem hagyták jóvá, csak egy részleges 
politikai megállapodás született 2019 
áprilisában; hangsúlyozza, hogy fenn kell 
tartani az Európai Parlament álláspontját az 
alap összegéről, a harmadik országok 
számára történő megnyitásáról, valamint a 
kutatás eredményeinek védelme érdekében 
a biztonsághoz és a védelemhez 
kapcsolódó megfelelő szellemi tulajdonjogi 
politika létrehozásáról; e tekintetben 
emlékeztet a védelmi célú kutatás 
rendkívül érzékeny és stratégiai jellegére, 
mind az ipari versenyképesség, mind az 
EU stratégiai autonómiája tekintetében; 
felhív az EDIDP, a kísérleti projekt és a 
védelmi célú kutatásra irányuló előkészítő 
intézkedés végrehajtásából levont kezdeti 
tanulságok figyelembevételére, különös 
tekintettel a támogatható szervezetekkel 
kapcsolatos eltérések vonatkozásában; 
felszólítja a tagállamokat, hogy mindig 
teljes körűen vegyenek részt a 
döntéshozatali eljárásban, elkerülve ezáltal 
a túlzott adminisztrációt és szavatolva, 
hogy a programok eleget tegyenek a KBVP 
és a tagállamok stratégiai szükségleteinek; 
úgy véli, hogy az Európai Védelmi Alap 
sikere azon múlik, hogy képes lesz-e 
integrálni a részt vevő államok védelmi 
sajátosságait és garantálni a megfelelő 
költségvetési forrásokat, elkerülve 
ugyanakkor az ipari készségek közötti 
átfedéseket, a nemzeti védelmi 
beruházások csökkenését és az 
együttműködési programok 
lebonyolításának túl bonyolulttá válását; 
úgy véli, hogy teljes mértékben 
összhangban áll a stratégiai autonómiára 
irányuló európai törekvéssel az európai 
védelmi ipar oly módon történő fejlesztése, 
hogy szabályozzák a harmadik felek által 
ellenőrzött szervezetek hozzáférését az 

46. hangsúlyozza az Európai Védelmi 
Alap egyelőre még virtuális jellegét; 
emlékeztet, hogy ezt az eszközt véglegesen 
még nem hagyták jóvá, csak egy részleges 
politikai megállapodás született 2019 
áprilisában; hangsúlyozza, hogy fenn kell 
tartani az Európai Parlament álláspontját az 
alap összegéről, a harmadik országok 
számára történő megnyitásáról, valamint a 
kutatás eredményeinek védelme érdekében 
a biztonsághoz és a védelemhez 
kapcsolódó megfelelő szellemi tulajdonjogi 
politika létrehozásáról; e tekintetben 
emlékeztet a védelmi célú kutatás 
rendkívül érzékeny és stratégiai jellegére, 
mind az ipari versenyképesség, mind az 
EU stratégiai autonómiája tekintetében; 
felhív az EDIDP, a kísérleti projekt és a 
védelmi célú kutatásra irányuló előkészítő 
intézkedés végrehajtásából levont kezdeti 
tanulságok figyelembevételére, különös 
tekintettel a támogatható szervezetekkel 
kapcsolatos eltérések vonatkozásában; 
felszólítja a tagállamokat, hogy mindig 
teljes körűen vegyenek részt a 
döntéshozatali eljárásban, elkerülve ezáltal 
a túlzott adminisztrációt és szavatolva, 
hogy a programok eleget tegyenek a KBVP 
és a tagállamok stratégiai szükségleteinek; 
úgy véli, hogy az Európai Védelmi Alap 
sikere azon múlik, hogy képes lesz-e 
integrálni a részt vevő államok védelmi 
sajátosságait és garantálni a megfelelő 
költségvetési forrásokat, elkerülve 
ugyanakkor az ipari készségek közötti 
átfedéseket, a nemzeti védelmi 
beruházások csökkenését és az 
együttműködési programok 
lebonyolításának túl bonyolulttá válását; 
úgy véli, hogy teljes mértékben 
összhangban áll a stratégiai autonómiára 
irányuló európai törekvéssel, és nem 
ellentétes az EU és tagállamai biztonsági 
és védelmi érdekeivel az európai védelmi 
ipar oly módon történő fejlesztése, hogy 
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alap által finanszírozott projektekhez; szabályozzák a harmadik felek által 
ellenőrzött szervezetek hozzáférését az 
alap által finanszírozott projektekhez;

Or. en

Módosítás 377
Kris Peeters

Állásfoglalásra irányuló indítvány
46 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

46. hangsúlyozza az Európai Védelmi 
Alap egyelőre még virtuális jellegét; 
emlékeztet, hogy ezt az eszközt véglegesen 
még nem hagyták jóvá, csak egy részleges 
politikai megállapodás született 2019 
áprilisában; hangsúlyozza, hogy fenn kell 
tartani az Európai Parlament álláspontját az 
alap összegéről, a harmadik országok 
számára történő megnyitásáról, valamint a 
kutatás eredményeinek védelme érdekében 
a biztonsághoz és a védelemhez 
kapcsolódó megfelelő szellemi tulajdonjogi 
politika létrehozásáról; e tekintetben 
emlékeztet a védelmi célú kutatás 
rendkívül érzékeny és stratégiai jellegére, 
mind az ipari versenyképesség, mind az 
EU stratégiai autonómiája tekintetében; 
felhív az EDIDP, a kísérleti projekt és a 
védelmi célú kutatásra irányuló előkészítő 
intézkedés végrehajtásából levont kezdeti 
tanulságok figyelembevételére, különös 
tekintettel a támogatható szervezetekkel 
kapcsolatos eltérések vonatkozásában; 
felszólítja a tagállamokat, hogy mindig 
teljes körűen vegyenek részt a 
döntéshozatali eljárásban, elkerülve ezáltal 
a túlzott adminisztrációt és szavatolva, 
hogy a programok eleget tegyenek a KBVP 
és a tagállamok stratégiai szükségleteinek; 
úgy véli, hogy az Európai Védelmi Alap 
sikere azon múlik, hogy képes lesz-e 
integrálni a részt vevő államok védelmi 
sajátosságait és garantálni a megfelelő 

46. hangsúlyozza az Európai Védelmi 
Alap egyelőre még virtuális jellegét; 
emlékeztet, hogy ezt az eszközt véglegesen 
még nem hagyták jóvá, csak egy részleges 
politikai megállapodás született 2019 
áprilisában; hangsúlyozza, hogy fenn kell 
tartani az Európai Parlament álláspontját az 
alap összegéről, a harmadik országok 
számára történő megnyitásáról, valamint a 
kutatás eredményeinek védelme érdekében 
a biztonsághoz és a védelemhez 
kapcsolódó megfelelő szellemi tulajdonjogi 
politika létrehozásáról; e tekintetben 
emlékeztet a védelmi célú kutatás 
rendkívül érzékeny és stratégiai jellegére, 
mind az ipari versenyképesség, mind az 
EU stratégiai autonómiája tekintetében; 
felhív az EDIDP, a kísérleti projekt és a 
védelmi célú kutatásra irányuló előkészítő 
intézkedés végrehajtásából levont kezdeti 
tanulságok figyelembevételére, különös 
tekintettel a támogatható szervezetekkel 
kapcsolatos eltérések vonatkozásában; 
felszólítja a tagállamokat, hogy mindig 
teljes körűen vegyenek részt a 
döntéshozatali eljárásban, elkerülve ezáltal 
a túlzott adminisztrációt és szavatolva, 
hogy a programok eleget tegyenek a KBVP 
és a tagállamok stratégiai szükségleteinek; 
úgy véli, hogy az Európai Védelmi Alap 
sikere azon múlik, hogy képes lesz-e 
integrálni a részt vevő államok védelmi 
sajátosságait és garantálni a megfelelő 
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költségvetési forrásokat, elkerülve 
ugyanakkor az ipari készségek közötti 
átfedéseket, a nemzeti védelmi 
beruházások csökkenését és az 
együttműködési programok 
lebonyolításának túl bonyolulttá válását; 
úgy véli, hogy teljes mértékben 
összhangban áll a stratégiai autonómiára 
irányuló európai törekvéssel az európai 
védelmi ipar oly módon történő fejlesztése, 
hogy szabályozzák a harmadik felek által 
ellenőrzött szervezetek hozzáférését az 
alap által finanszírozott projektekhez;

költségvetési forrásokat, elkerülve 
ugyanakkor az ipari készségek közötti 
átfedéseket és az együttműködési 
programok lebonyolításának túl 
bonyolulttá válását, és biztosítva a nemzeti 
védelmi beruházások kiegészítését; úgy 
véli, hogy teljes mértékben összhangban áll 
a stratégiai autonómiára irányuló európai 
törekvéssel az európai védelmi ipar oly 
módon történő fejlesztése, hogy 
szabályozzák a harmadik felek által 
ellenőrzött szervezetek hozzáférését az 
alap által finanszírozott projektekhez;

Or. en

Módosítás 378
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Állásfoglalásra irányuló indítvány
47 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

47. elvárja, hogy a harmadik felek 
állandó strukturált együttműködés 
keretében folytatott projektekben való 
részvételére vonatkozó döntések 
semmilyen körülmények között ne sértsék 
az EFA-ról és az EDIDP-ről szóló 
tárgyalásokon megállapított feltételeket, 
tekintettel e programok finanszírozásának 
tisztán európai jellegére;

47. elvárja, hogy a harmadik felek 
állandó strukturált együttműködés 
keretében folytatott projektekben való 
részvételére vonatkozó döntések 
semmilyen körülmények között ne sértsék 
az EFA-ról és az EDIDP-ről szóló 
tárgyalásokon megállapított feltételeket, és 
ösztönözzék az együttműködést a brexit 
utáni Egyesült Királysággal és 
transzatlanti partnereinkkel, függetlenül e 
programok finanszírozásának jellegétől;

Or. en

Módosítás 379
Michael Gahler

Állásfoglalásra irányuló indítvány
47 bekezdés
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

47. elvárja, hogy a harmadik felek 
állandó strukturált együttműködés 
keretében folytatott projektekben való 
részvételére vonatkozó döntések 
semmilyen körülmények között ne sértsék 
az EFA-ról és az EDIDP-ről szóló 
tárgyalásokon megállapított feltételeket, 
tekintettel e programok finanszírozásának 
tisztán európai jellegére;

47. elvárja, hogy a harmadik felek 
állandó strukturált együttműködés 
keretében folytatott projektekben való 
részvételére vonatkozó döntések 
semmilyen körülmények között ne sértsék 
az EFA-ról és az EDIDP-ről szóló 
tárgyalásokon megállapított feltételeket, 
mivel e programok finanszírozása az 
európai hozzáadott értéket hangsúlyozza;

Or. de

Módosítás 380
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard 
Guetta

Állásfoglalásra irányuló indítvány
48 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

48. hangsúlyozza az űrágazat stratégiai 
dimenzióját Európa számára, és 
hangsúlyozza, hogy az európai stratégiai 
autonómia biztosítására alkalmas polgári és 
katonai technológiák kifejlesztése terén 
előrelépést kell elérni; üdvözli az 
űrprogramra vonatkozó 16 milliárd eurós 
bizottsági javaslat előterjesztését, 
amelynek célja, hogy a következő többéves 
pénzügyi keretben előmozdítsa az EU 
világűrbeli vezető szerepét; üdvözli az 
Európai Unió műholdalapú szolgáltatásai 
(Galileo, Copernicus, EGNOS) terén elért 
haladást; hangsúlyozza, hogy 
döntéshozatali és műveleti autonómiája 
érdekében az EU-nak a műholdas 
képalkotás, az információgyűjtés, a 
kommunikáció és a világűr megfigyelése 
terén megfelelő műholdas eszközökkel kell 
rendelkeznie; úgy véli, hogy a világűrbe 
telepített szolgáltatásoknak teljes 
mértékben működőképessé kell válniuk a 
KBVP-missziók és a nagy felbontású 
műholdas képekkel végzett műveletek 

48. hangsúlyozza az űrágazat stratégiai 
dimenzióját Európa számára, és úgy véli, 
hogy egy ambiciózus űrpolitika 
hatékonyan hozzájárulhat a KBVP jobbá 
tételéhez, továbbá hangsúlyozza, hogy 
előrelépést kell elérni az európai stratégiai 
autonómia biztosítására alkalmas új 
kapacitások, valamint a polgári és katonai 
célokra is alkalmazható űrtechnológiák 
kifejlesztése terén, különösen a hírközlés, 
a hírszerzés, a felügyelet, az elismerés, a 
katasztrófákra adandó válaszlépések és a 
fegyverkezés ellenőrzése területén; üdvözli 
az uniós űrprogram és az űrprogrammal 
foglalkozó uniós ügynökség létrehozására 
vonatkozó bizottsági rendeletjavaslatot, 
amelynek célja, hogy a következő többéves 
pénzügyi keretben előmozdítsa az EU 
világűrbeli vezető szerepét; támogatja az 
Európai Parlamentnek a program 16,9 
milliárd euró összegben történő 
finanszírozására irányuló javaslatát; 
üdvözli az Európai Unió műholdalapú 
szolgáltatásai (Galileo, Copernicus, 
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támogatása érdekében; hangsúlyozza, hogy 
az Európai Fejlesztési Alapon keresztül 
olyan űripari projekteket kell finanszírozni, 
ahol az EU valódi hozzáadott értékkel 
rendelkezhet;

EGNOS) terén elért haladást; 
hangsúlyozza, hogy döntéshozatali és 
műveleti autonómiája érdekében az EU-
nak a műholdas képalkotás, az 
információgyűjtés, a kommunikáció és a 
világűr megfigyelése terén megfelelő 
műholdas eszközökkel kell rendelkeznie; 
úgy véli, hogy a világűrbe telepített 
szolgáltatásoknak teljes mértékben 
működőképessé kell válniuk a tervezés, 
valamint a KBVP-missziók és a nagy 
felbontású műholdas képekkel végzett 
műveletek támogatása érdekében; 
hangsúlyozza, hogy az Európai Fejlesztési 
Alapon keresztül olyan űripari projekteket 
kell finanszírozni, ahol az EU valódi 
hozzáadott értékkel rendelkezhet és a 
világűr felderítésére irányuló új 
nemzetközi kezdeményezések 
megkerülhetetlen szereplőjévé válhat;

Or. fr

Módosítás 381
Claudiu Manda

Állásfoglalásra irányuló indítvány
48 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

48. hangsúlyozza az űrágazat stratégiai 
dimenzióját Európa számára, és 
hangsúlyozza, hogy az európai stratégiai 
autonómia biztosítására alkalmas polgári és 
katonai technológiák kifejlesztése terén 
előrelépést kell elérni; üdvözli az 
űrprogramra vonatkozó 16 milliárd eurós 
bizottsági javaslat előterjesztését, 
amelynek célja, hogy a következő többéves 
pénzügyi keretben előmozdítsa az EU 
világűrbeli vezető szerepét; üdvözli az 
Európai Unió műholdalapú szolgáltatásai 
(Galileo, Copernicus, EGNOS) terén elért 
haladást; hangsúlyozza, hogy 
döntéshozatali és műveleti autonómiája 
érdekében az EU-nak a műholdas 

48. hangsúlyozza az űrágazat stratégiai 
dimenzióját Európa számára, és 
hangsúlyozza, hogy az európai stratégiai 
autonómia biztosítására alkalmas polgári és 
katonai technológiák kifejlesztése terén 
előrelépést kell elérni; üdvözli az 
űrprogramra vonatkozó 16 milliárd eurós 
bizottsági javaslat előterjesztését, 
amelynek célja, hogy a következő többéves 
pénzügyi keretben előmozdítsa az EU 
világűrbeli vezető szerepét; üdvözli az 
Európai Unió műholdalapú szolgáltatásai 
(Galileo, Copernicus, EGNOS) terén elért 
haladást; hangsúlyozza, hogy 
döntéshozatali és műveleti autonómiája 
érdekében az EU-nak a műholdas 
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képalkotás, az információgyűjtés, a 
kommunikáció és a világűr megfigyelése 
terén megfelelő műholdas eszközökkel kell 
rendelkeznie; úgy véli, hogy a világűrbe 
telepített szolgáltatásoknak teljes 
mértékben működőképessé kell válniuk a 
KBVP-missziók és a nagy felbontású 
műholdas képekkel végzett műveletek 
támogatása érdekében; hangsúlyozza, hogy 
az Európai Fejlesztési Alapon keresztül 
olyan űripari projekteket kell finanszírozni, 
ahol az EU valódi hozzáadott értékkel 
rendelkezhet;

képalkotás, az információgyűjtés, a 
kommunikáció és a világűr megfigyelése 
terén megfelelő műholdas eszközökkel kell 
rendelkeznie; úgy véli, hogy a világűrbe 
telepített szolgáltatásoknak teljes 
mértékben működőképessé kell válniuk a 
KBVP-missziók és a nagy felbontású 
műholdas képekkel végzett műveletek 
támogatása érdekében; úgy véli, hogy a 
kormányzati műholdas kommunikációval 
(GOVSATCOM) és a világűr-
megfigyeléssel (SSA) kapcsolatos új 
biztonsági kezdeményezések jelentős 
mértékben hozzájárulnak az európai 
védelmi cselekvési terv célkitűzéseihez és 
az Unió stratégiai autonómiájának 
erősítéséhez; hangsúlyozza, hogy az 
Európai Fejlesztési Alapon keresztül olyan 
űripari projekteket kell finanszírozni, ahol 
az EU valódi hozzáadott értékkel 
rendelkezhet;

Or. en

Módosítás 382
Joachim Schuster

Állásfoglalásra irányuló indítvány
48 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

48. hangsúlyozza az űrágazat stratégiai 
dimenzióját Európa számára, és 
hangsúlyozza, hogy az európai stratégiai 
autonómia biztosítására alkalmas polgári 
és katonai technológiák kifejlesztése terén 
előrelépést kell elérni; üdvözli az 
űrprogramra vonatkozó 16 milliárd eurós 
bizottsági javaslat előterjesztését, 
amelynek célja, hogy a következő többéves 
pénzügyi keretben előmozdítsa az EU 
világűrbeli vezető szerepét; üdvözli az 
Európai Unió műholdalapú szolgáltatásai 
(Galileo, Copernicus, EGNOS) terén elért 
haladást; hangsúlyozza, hogy 
döntéshozatali és műveleti autonómiája 

48. elismeri az űrágazat stratégiai 
dimenzióját Európa számára, és 
hangsúlyozza, hogy a technológiák 
kifejlesztése terén előrelépést kell elérni; 
üdvözli az űrprogramra vonatkozó 16 
milliárd eurós bizottsági javaslat 
előterjesztését, amelynek célja, hogy a 
következő többéves pénzügyi keretben 
előmozdítsa az EU világűrbeli vezető 
szerepét; elutasítja azonban az űrszektor 
militarizálását; tudomásul veszi az 
Európai Unió műholdalapú szolgáltatásai 
(Galileo, Copernicus, EGNOS) terén elért 
haladást; hangsúlyozza, hogy 
döntéshozatali és műveleti autonómiája 
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érdekében az EU-nak a műholdas 
képalkotás, az információgyűjtés, a 
kommunikáció és a világűr megfigyelése 
terén megfelelő műholdas eszközökkel kell 
rendelkeznie; úgy véli, hogy a világűrbe 
telepített szolgáltatásoknak teljes 
mértékben működőképessé kell válniuk a 
KBVP-missziók és a nagy felbontású 
műholdas képekkel végzett műveletek 
támogatása érdekében; hangsúlyozza, hogy 
az Európai Fejlesztési Alapon keresztül 
olyan űripari projekteket kell 
finanszírozni, ahol az EU valódi 
hozzáadott értékkel rendelkezhet;

érdekében az EU-nak a műholdas 
képalkotás, az információgyűjtés, a 
kommunikáció és a világűr megfigyelése 
terén megfelelő műholdas eszközökkel kell 
rendelkeznie; úgy véli, hogy a világűrbe 
telepített szolgáltatásoknak teljes 
mértékben működőképessé kell válniuk a 
KBVP-missziók és a nagy felbontású 
műholdas képekkel végzett műveletek 
támogatása érdekében;

Or. en

Módosítás 383
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Állásfoglalásra irányuló indítvány
48 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

48. hangsúlyozza az űrágazat 
stratégiai dimenzióját Európa számára, és 
hangsúlyozza, hogy az európai stratégiai 
autonómia biztosítására alkalmas polgári 
és katonai technológiák kifejlesztése terén 
előrelépést kell elérni; üdvözli az 
űrprogramra vonatkozó 16 milliárd eurós 
bizottsági javaslat előterjesztését, 
amelynek célja, hogy a következő többéves 
pénzügyi keretben előmozdítsa az EU 
világűrbeli vezető szerepét; üdvözli az 
Európai Unió műholdalapú szolgáltatásai 
(Galileo, Copernicus, EGNOS) terén elért 
haladást; hangsúlyozza, hogy 
döntéshozatali és műveleti autonómiája 
érdekében az EU-nak a műholdas 
képalkotás, az információgyűjtés, a 
kommunikáció és a világűr megfigyelése 
terén megfelelő műholdas eszközökkel kell 
rendelkeznie; úgy véli, hogy a világűrbe 
telepített szolgáltatásoknak teljes 
mértékben működőképessé kell válniuk a 

48. hangsúlyozza, hogy Európa nem 
járulhat hozzá az űr militarizálásához; 
tudomásul veszi az űrprogramra vonatkozó 
16 milliárd eurós bizottsági javaslat 
előterjesztését, amelynek célja, hogy a 
következő többéves pénzügyi keretben 
előmozdítsa az EU világűrbeli vezető 
szerepét; üdvözli az Európai Unió 
műholdalapú szolgáltatásai (Galileo, 
Copernicus, EGNOS) terén elért haladást; 
hangsúlyozza, hogy döntéshozatali és 
műveleti autonómiája érdekében az EU-
nak a műholdas képalkotás, az 
információgyűjtés, a kommunikáció és a 
világűr megfigyelése terén megfelelő 
műholdas eszközökkel kell rendelkeznie; 
úgy véli, hogy a világűrbe telepített 
szolgáltatásoknak teljes mértékben 
működőképessé kell válniuk a KBVP-
missziók és a nagy felbontású műholdas 
képekkel végzett műveletek támogatása 
érdekében; hangsúlyozza, hogy az Európai 
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KBVP-missziók és a nagy felbontású 
műholdas képekkel végzett műveletek 
támogatása érdekében; hangsúlyozza, hogy 
az Európai Fejlesztési Alapon keresztül 
olyan űripari projekteket kell finanszírozni, 
ahol az EU valódi hozzáadott értékkel 
rendelkezhet;

Fejlesztési Alapon keresztül olyan űripari 
projekteket kell finanszírozni, ahol az EU 
valódi hozzáadott értékkel rendelkezhet;

Or. en

Módosítás 384
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Hilde Vautmans, Martin Horwood, Klemen Grošelj

Állásfoglalásra irányuló indítvány
48 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

48. hangsúlyozza az űrágazat stratégiai 
dimenzióját Európa számára, és 
hangsúlyozza, hogy az európai stratégiai 
autonómia biztosítására alkalmas polgári és 
katonai technológiák kifejlesztése terén 
előrelépést kell elérni; üdvözli az 
űrprogramra vonatkozó 16 milliárd eurós 
bizottsági javaslat előterjesztését, 
amelynek célja, hogy a következő többéves 
pénzügyi keretben előmozdítsa az EU 
világűrbeli vezető szerepét; üdvözli az 
Európai Unió műholdalapú szolgáltatásai 
(Galileo, Copernicus, EGNOS) terén elért 
haladást; hangsúlyozza, hogy 
döntéshozatali és műveleti autonómiája 
érdekében az EU-nak a műholdas 
képalkotás, az információgyűjtés, a 
kommunikáció és a világűr megfigyelése 
terén megfelelő műholdas eszközökkel kell 
rendelkeznie; úgy véli, hogy a világűrbe 
telepített szolgáltatásoknak teljes 
mértékben működőképessé kell válniuk a 
KBVP-missziók és a nagy felbontású 
műholdas képekkel végzett műveletek 
támogatása érdekében; hangsúlyozza, hogy 
az Európai Fejlesztési Alapon keresztül 
olyan űripari projekteket kell finanszírozni, 
ahol az EU valódi hozzáadott értékkel 

48. hangsúlyozza az űrágazat stratégiai 
dimenzióját Európa számára, és 
hangsúlyozza, hogy az európai stratégiai 
autonómia biztosítására alkalmas polgári és 
katonai technológiák kifejlesztése terén 
előrelépést kell elérni; üdvözli az 
űrprogramra vonatkozó 16 milliárd eurós 
bizottsági javaslat előterjesztését, 
amelynek célja, hogy a következő többéves 
pénzügyi keretben előmozdítsa az EU 
világűrbeli vezető szerepét; üdvözli az 
Európai Unió műholdalapú szolgáltatásai 
(Galileo, Copernicus, EGNOS) terén elért 
haladást; hangsúlyozza, hogy 
döntéshozatali és műveleti autonómiája 
érdekében az EU-nak a műholdas 
képalkotás, az információgyűjtés, a 
kommunikáció és a világűr megfigyelése 
terén megfelelő műholdas eszközökkel kell 
rendelkeznie; hangsúlyozza annak 
fontosságát, hogy az Európai Unió saját 
hozzáféréssel rendelkezzen a világűrhöz; 
úgy véli, hogy a világűrbe telepített 
szolgáltatásoknak teljes mértékben 
működőképessé kell válniuk a KBVP-
missziók és a nagy felbontású műholdas 
képekkel végzett műveletek támogatása 
érdekében; hangsúlyozza, hogy az Európai 
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rendelkezhet; Fejlesztési Alapon keresztül olyan űripari 
projekteket kell finanszírozni, ahol az EU 
valódi hozzáadott értékkel rendelkezhet;

Or. fr

Módosítás 385
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar

Állásfoglalásra irányuló indítvány
48 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

48. hangsúlyozza az űrágazat stratégiai 
dimenzióját Európa számára, és 
hangsúlyozza, hogy az európai stratégiai 
autonómia biztosítására alkalmas polgári 
és katonai technológiák kifejlesztése terén 
előrelépést kell elérni; üdvözli az 
űrprogramra vonatkozó 16 milliárd eurós 
bizottsági javaslat előterjesztését, 
amelynek célja, hogy a következő többéves 
pénzügyi keretben előmozdítsa az EU 
világűrbeli vezető szerepét; üdvözli az 
Európai Unió műholdalapú szolgáltatásai 
(Galileo, Copernicus, EGNOS) terén elért 
haladást; hangsúlyozza, hogy 
döntéshozatali és műveleti autonómiája 
érdekében az EU-nak a műholdas 
képalkotás, az információgyűjtés, a 
kommunikáció és a világűr megfigyelése 
terén megfelelő műholdas eszközökkel kell 
rendelkeznie; úgy véli, hogy a világűrbe 
telepített szolgáltatásoknak teljes 
mértékben működőképessé kell válniuk a 
KBVP-missziók és a nagy felbontású 
műholdas képekkel végzett műveletek 
támogatása érdekében; hangsúlyozza, hogy 
az Európai Fejlesztési Alapon keresztül 
olyan űripari projekteket kell finanszírozni, 
ahol az EU valódi hozzáadott értékkel 
rendelkezhet;

48. hangsúlyozza az űrágazat stratégiai 
dimenzióját Európa számára, és 
hangsúlyozza, hogy a KBVP műveleteinek 
és célkitűzéseinek támogatására alkalmas 
polgári és katonai technológiák 
kifejlesztése terén előrelépést kell elérni; 
üdvözli az űrprogramra vonatkozó 16 
milliárd eurós bizottsági javaslat 
előterjesztését, amelynek célja, hogy a 
következő többéves pénzügyi keretben 
előmozdítsa az EU világűrbeli vezető 
szerepét; üdvözli az Európai Unió 
műholdalapú szolgáltatásai (Galileo, 
Copernicus, EGNOS) terén elért haladást; 
hangsúlyozza, hogy döntéshozatali és 
műveleti autonómiája érdekében az EU-
nak a műholdas képalkotás, az 
információgyűjtés, a kommunikáció és a 
világűr megfigyelése terén megfelelő 
műholdas eszközökkel kell rendelkeznie; 
úgy véli, hogy a világűrbe telepített 
szolgáltatásoknak teljes mértékben 
működőképessé kell válniuk a KBVP-
missziók és a nagy felbontású műholdas 
képekkel végzett műveletek támogatása 
érdekében; hangsúlyozza, hogy az Európai 
Fejlesztési Alapon keresztül olyan űripari 
projekteket kell finanszírozni, ahol az EU 
valódi hozzáadott értékkel rendelkezhet;

Or. en
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Módosítás 386
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard 
Guetta

Állásfoglalásra irányuló indítvány
48 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

48a. hangsúlyozza, hogy a műholdas 
összeköttetések alapvető fontosságúak a 
védelemhez, a biztonsághoz, a 
humanitárius segítségnyújtáshoz, a 
sürgős beavatkozásokhoz és a diplomáciai 
összeköttetésekhez, és a civil missziók és 
katonai műveletek egyik kulcselemének 
minősülnek, különösen a kevés vagy 
semmilyen infrastruktúrával nem 
rendelkező elszigetelt vidékeken; üdvözli 
az állami műholdas kommunikációval 
kapcsolatos Govsatcom kezdeményezést, 
amely garantált hozzáférést biztosít a 
tagállamok számára a biztonságos 
műholdas távközléshez; emlékeztet arra, 
hogy ezt a kezdeményezést a 2016. évi 
globális stratégia egyik elemeként 
ismerték el;

Or. fr

Módosítás 387
Radosław Sikorski

Állásfoglalásra irányuló indítvány
48 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

48a. szorgalmazza, hogy sürgősen 
elemezzék az Európai Unió 
Műholdközpontja térinformatikai 
képességeinek lehetséges polgári 
felhasználásait; úgy véli, hogy az EU 
műholdas képességeit a biztonságon túl 
arra kell bevetni, hogy támogassák az EU 
és a tagállamok tevékenységeit a migráció 
nyomon követése, a mezőgazdaság, az 
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erdőgazdálkodás, a természeti erőforrások 
felkutatása, a határok biztonsága és a 
jéghegyek állapotának figyelése terén és 
még sok más területen;

Or. en

Módosítás 388
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard 
Guetta

Állásfoglalásra irányuló indítvány
48 b bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

48b. hangsúlyozza az űrinfrastruktúrák 
interferenciákkal vagy támadásokkal vagy 
egy sor egyéb fenyegetéssel szembeni 
sebezhetőségét, ideértve az 
űrhulladékokkal vagy más műholdakkal 
való ütközéseket is; ismételten 
hangsúlyozza a kulcsfontosságú 
infrastruktúra és kommunikáció 
biztosításának, valamint az ellenállóképes 
technológiák kifejlesztésének fontosságát; 
úgy véli, hogy meg kell erősíteni a 
kapacitásokat a világűrrel kapcsolatban 
megjelenő fenyegetések kezelése terén, és 
üdvözli a Bizottság által az űrprogram 
keretében tett javaslatot, amely az 
űrmegfigyelést és a Föld körüli pályán 
haladó objektumok nyomon követését 
(SST) végző jelenlegi szolgálatok 
megerősítésére irányul;

Or. fr

Módosítás 389
Christophe Grudler, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Bernard Guetta, Klemen 
Grošelj

Állásfoglalásra irányuló indítvány
48 c bekezdés (új)
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

48c. hangsúlyozza, hogy napjainkban 
egyre több hatalom rendelkezik katonai 
kapacitásokkal az űrben; emlékezet a 
világűr felfegyverzése tilalmának a 
nemzetközi jogban lefektetett elvére; 
megállapítja ugyanakkor, hogy egyes 
hatalmak szakítottak ezzel a nézettel és 
egy „űrhadsereg” (Space Force) 
létrehozására irányuló törvényjavaslatot 
nyújtottak be, amely az űrre 
specializálódott teljes értékű fegyveres erő 
lenne, továbbá a világűrt most már a 
fegyveres konfliktus közegeként 
határozzák meg; úgy véli, hogy az EU-nak 
rá kell mutatnia erre a világűr-
felfegyverzési tendenciára, csakúgy, mint 
a világűrrel kapcsolatban az elrettentés 
logikájának alkalmazására, amely szerint 
súlyos csapást kell mérni az ellenfél 
űreszközeire, mivel az ilyen jelenségeket 
az instabil stratégiai helyzet jellemző 
vonásának tekinti;

Or. fr

Módosítás 390
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Petras Auštrevičius, Bernard Guetta

Állásfoglalásra irányuló indítvány
48 d bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

48d. úgy véli, hogy az Európai 
Bizottság jövőbeli védelmi és űripari 
főigazgatóságának elemeznie kellene az 
európai űrprogramok és a 2016. 
novemberi európai védelmi cselekvési terv 
közötti szinergiákat, hogy biztosítsa ezen 
stratégiai terület általános koherenciáját;

Or. fr
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Módosítás 391
Joachim Schuster

Állásfoglalásra irányuló indítvány
49 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

49. meggyőződése, hogy az Uniónak 
alapvető érdeke egy olyan biztonságos és 
nyílt tengeri környezet megteremtése, 
amely lehetővé teszi az áruk és személyek 
szabad áthaladását; megjegyzi, hogy a 
stratégiai eszközök, a kritikus 
infrastruktúrák és kapacitások 
legnagyobb része tagállami ellenőrzés 
alatt áll, ezért az európai biztonság 
szempontjából rendkívül fontos, hogy 
azok hajlandóak legyenek az 
együttműködés megerősítésére; megerősíti 
az EU-nak a globális tengeri védelem 
biztosítása terén betöltött szerepét, és 
hangsúlyozza a releváns katonai és civil 
képességek felépítésének fontosságát; 
üdvözli e tekintetben az Európai Unió 
tengerhajózási biztonsági stratégiájához 
kapcsolódó átdolgozott cselekvési terv 
2018 júniusi elfogadását;

törölve

Or. en

Módosítás 392
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Állásfoglalásra irányuló indítvány
49 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

49. meggyőződése, hogy az Uniónak 
alapvető érdeke egy olyan biztonságos és 
nyílt tengeri környezet megteremtése, 
amely lehetővé teszi az áruk és személyek 
szabad áthaladását; megjegyzi, hogy a 
stratégiai eszközök, a kritikus 
infrastruktúrák és kapacitások legnagyobb 
része tagállami ellenőrzés alatt áll, ezért az 

49. meggyőződése, hogy az Uniónak 
alapvető érdeke egy olyan tengeri 
környezet megteremtése, amely mind az 
áruk, mind a személyek áthaladásának 
szigorúbb felügyeletét lehetővé teszi; 
megjegyzi, hogy a stratégiai eszközök, a 
kritikus infrastruktúrák és kapacitások 
legnagyobb része tagállami ellenőrzés alatt 
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európai biztonság szempontjából rendkívül 
fontos, hogy azok hajlandóak legyenek az 
együttműködés megerősítésére; megerősíti 
az EU-nak a globális tengeri védelem 
biztosítása terén betöltött szerepét, és 
hangsúlyozza a releváns katonai és civil 
képességek felépítésének fontosságát; 
üdvözli e tekintetben az Európai Unió 
tengerhajózási biztonsági stratégiájához 
kapcsolódó átdolgozott cselekvési terv 
2018 júniusi elfogadását;

áll, ezért az európai biztonság 
szempontjából rendkívül fontos, hogy azok 
hajlandóak legyenek az együttműködés 
megerősítésére;

Or. fr

Módosítás 393
Witold Jan Waszczykowski

Állásfoglalásra irányuló indítvány
49 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

49. meggyőződése, hogy az Uniónak 
alapvető érdeke egy olyan biztonságos és 
nyílt tengeri környezet megteremtése, 
amely lehetővé teszi az áruk és személyek 
szabad áthaladását; megjegyzi, hogy a 
stratégiai eszközök, a kritikus 
infrastruktúrák és kapacitások legnagyobb 
része tagállami ellenőrzés alatt áll, ezért az 
európai biztonság szempontjából rendkívül 
fontos, hogy azok hajlandóak legyenek az 
együttműködés megerősítésére; megerősíti 
az EU-nak a globális tengeri védelem 
biztosítása terén betöltött szerepét, és 
hangsúlyozza a releváns katonai és civil 
képességek felépítésének fontosságát; 
üdvözli e tekintetben az Európai Unió 
tengerhajózási biztonsági stratégiájához 
kapcsolódó átdolgozott cselekvési terv 
2018 júniusi elfogadását;

49. meggyőződése, hogy az Uniónak 
alapvető érdeke egy olyan biztonságos és 
nyílt tengeri környezet megteremtése, 
amely lehetővé teszi az áruk és személyek 
szabad áthaladását; hangsúlyozza, hogy a 
hajózás szabadsága egyenértékű ezzel, és 
ezt nem lehet aláásni; megjegyzi, hogy a 
stratégiai eszközök, a kritikus 
infrastruktúrák és kapacitások legnagyobb 
része tagállami ellenőrzés alatt áll, ezért az 
európai biztonság szempontjából rendkívül 
fontos, hogy azok hajlandóak legyenek az 
együttműködés megerősítésére; megerősíti 
az EU-nak a globális tengeri védelem 
biztosítása terén betöltött szerepét, és 
hangsúlyozza a releváns katonai és civil 
képességek felépítésének fontosságát; 
üdvözli e tekintetben az Európai Unió 
tengerhajózási biztonsági stratégiájához 
kapcsolódó átdolgozott cselekvési terv 
2018 júniusi elfogadását;

Or. en
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Módosítás 394
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Állásfoglalásra irányuló indítvány
49 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

49. meggyőződése, hogy az Uniónak 
alapvető érdeke egy olyan biztonságos és 
nyílt tengeri környezet megteremtése, 
amely lehetővé teszi az áruk és személyek 
szabad áthaladását; megjegyzi, hogy a 
stratégiai eszközök, a kritikus 
infrastruktúrák és kapacitások legnagyobb 
része tagállami ellenőrzés alatt áll, ezért az 
európai biztonság szempontjából rendkívül 
fontos, hogy azok hajlandóak legyenek az 
együttműködés megerősítésére; megerősíti 
az EU-nak a globális tengeri védelem 
biztosítása terén betöltött szerepét, és 
hangsúlyozza a releváns katonai és civil 
képességek felépítésének fontosságát; 
üdvözli e tekintetben az Európai Unió 
tengerhajózási biztonsági stratégiájához 
kapcsolódó átdolgozott cselekvési terv 
2018 júniusi elfogadását;

49. meggyőződése, hogy a tagállamok 
alapvető érdeke egy olyan biztonságos és 
nyílt tengeri környezet megteremtése, 
amely lehetővé teszi az áruk és személyek 
szabad és jogszerű áthaladását, és biztosítja 
minden jogellenes mozgás megállítását; 
megjegyzi, hogy a stratégiai eszközök, a 
kritikus infrastruktúrák és kapacitások 
legnagyobb része tagállami ellenőrzés alatt 
áll, ezért a valóban inkluzív európai 
biztonság szempontjából rendkívül fontos, 
hogy azok hajlandóak legyenek az 
együttműködés megerősítésére; megerősíti, 
hogy az EU képes a globális tengeri 
biztonság támogatására;

Or. en

Módosítás 395
Pierfrancesco Majorino

Állásfoglalásra irányuló indítvány
49 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

49. meggyőződése, hogy az Uniónak 
alapvető érdeke egy olyan biztonságos és 
nyílt tengeri környezet megteremtése, 
amely lehetővé teszi az áruk és személyek 
szabad áthaladását; megjegyzi, hogy a 
stratégiai eszközök, a kritikus 
infrastruktúrák és kapacitások legnagyobb 
része tagállami ellenőrzés alatt áll, ezért az 
európai biztonság szempontjából rendkívül 

49. meggyőződése, hogy az Uniónak 
alapvető érdeke egy olyan biztonságos és 
nyílt tengeri környezet megteremtése, 
amely lehetővé teszi az áruk és személyek 
szabad áthaladását; megjegyzi, hogy a 
stratégiai eszközök, a kritikus 
infrastruktúrák és kapacitások legnagyobb 
része tagállami ellenőrzés alatt áll, ezért az 
európai biztonság szempontjából rendkívül 
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fontos, hogy azok hajlandóak legyenek az 
együttműködés megerősítésére; megerősíti 
az EU-nak a globális tengeri védelem 
biztosítása terén betöltött szerepét, és 
hangsúlyozza a releváns katonai és civil 
képességek felépítésének fontosságát; 
üdvözli e tekintetben az Európai Unió 
tengerhajózási biztonsági stratégiájához 
kapcsolódó átdolgozott cselekvési terv 
2018 júniusi elfogadását;

fontos, hogy azok hajlandóak legyenek az 
együttműködés megerősítésére; megerősíti 
az EU-nak a globális tengeri védelem 
biztosítása terén betöltött szerepét; üdvözli 
e tekintetben az Európai Unió 
tengerhajózási biztonsági stratégiájához 
kapcsolódó átdolgozott cselekvési terv 
2018 júniusi elfogadását;

Or. en

Módosítás 396
Hannah Neumann
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Állásfoglalásra irányuló indítvány
49 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

49. meggyőződése, hogy az Uniónak 
alapvető érdeke egy olyan biztonságos és 
nyílt tengeri környezet megteremtése, 
amely lehetővé teszi az áruk és személyek 
szabad áthaladását; megjegyzi, hogy a 
stratégiai eszközök, a kritikus 
infrastruktúrák és kapacitások legnagyobb 
része tagállami ellenőrzés alatt áll, ezért az 
európai biztonság szempontjából rendkívül 
fontos, hogy azok hajlandóak legyenek az 
együttműködés megerősítésére; megerősíti 
az EU-nak a globális tengeri védelem 
biztosítása terén betöltött szerepét, és 
hangsúlyozza a releváns katonai és civil 
képességek felépítésének fontosságát; 
üdvözli e tekintetben az Európai Unió 
tengerhajózási biztonsági stratégiájához 
kapcsolódó átdolgozott cselekvési terv 
2018 júniusi elfogadását;

49. meggyőződése, hogy az Uniónak 
alapvető érdeke egy olyan biztonságos és 
nyílt tengeri környezet megteremtése, 
amely lehetővé teszi az áruk és személyek 
szabad áthaladását, miközben 
hangsúlyozza az eszkaláció megállítását; 
megjegyzi, hogy a stratégiai eszközök, a 
kritikus infrastruktúrák és kapacitások 
legnagyobb része tagállami ellenőrzés alatt 
áll, ezért az európai biztonság 
szempontjából rendkívül fontos, hogy azok 
hajlandóak legyenek az együttműködés 
megerősítésére; megerősíti az EU-nak a 
tengeri védelem biztosítása terén betöltött 
szerepét, és hangsúlyozza a releváns 
katonai és civil képességek felépítésének 
fontosságát; üdvözli e tekintetben az 
Európai Unió tengerhajózási biztonsági 
stratégiájához kapcsolódó átdolgozott 
cselekvési terv 2018 júniusi elfogadását;

Or. en
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Módosítás 397
Tonino Picula

Állásfoglalásra irányuló indítvány
50 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

50. úgy véli, hogy az EU és tagállamai 
korábban soha nem tapasztalt fenyegetéssel 
néznek szembe a kibertámadások, valamint 
a kiberbűnözés és 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 a kibertámadások, valamint 
a kiberbűnözés és 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; felszólítja a tagállamokat, 
hogy erősítsék meg kapacitásaikat, és 
ösztönözzék az együttműködést, hogy 
megakadályozzák a harmadik országok 
állami és nem állami szereplőinek 
ellenséges beavatkozását az uniós és 
tagállami döntéshozatalba;

Or. en

Módosítás 398
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Állásfoglalásra irányuló indítvány
50 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

50. úgy véli, hogy az EU és tagállamai 
korábban soha nem tapasztalt fenyegetéssel 
néznek szembe a kibertámadások, valamint 
a kiberbűnözés és 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 a kibertámadások, valamint 
a kiberbűnözés és terrorizmus formájában; 
úgy véli, hogy a kibertámadások 
jellegüknél fogva olyan fenyegetést 
jelentenek, amely uniós szintű választ tesz 
szükségessé; támogatja a NATO döntését, 
hogy a kibertámadásokat bevonja az 
5. cikk hatálya alá; bátorítja a 
tagállamokat, hogy kövessék ezt a példát 
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azzal, hogy egy másik tagállamot ért 
kibertámadás esetén kölcsönösen segítséget 
nyújtanak egymásnak, ahogy ezt 22 
tagállam vállalta NATO-szövetségeseivel 
szemben;

Or. en

Módosítás 399
Claudiu Manda

Állásfoglalásra irányuló indítvány
50 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

50. úgy véli, hogy az EU és tagállamai 
korábban soha nem tapasztalt fenyegetéssel 
néznek szembe a kibertámadások, valamint 
a kiberbűnözés és 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 a kibertámadások, valamint 
a kiberbűnözés és 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; emlékeztet arra, hogy ha egy 
tagállam kibertámadás áldozatává válik, 
kérheti az EU kölcsönös védelemre és 
szolidaritásra vonatkozó záradékának 
aktiválását;

Or. en

Módosítás 400
Andrzej Halicki, Radosław Sikorski

Állásfoglalásra irányuló indítvány
50 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

50. úgy véli, hogy az EU és tagállamai 
korábban soha nem tapasztalt fenyegetéssel 
néznek szembe a kibertámadások, valamint 

50. úgy véli, hogy az EU-t és 
tagállamait korábban soha nem tapasztalt 
mértékben fenyegetik a kibertámadások, a 
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a kiberbűnözés és 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;

kiberbűnözés és a kiberterrorizmus; 
hangsúlyozza, hogy a kiberincidenseknek 
nagyon gyakran van határokon átnyúló 
eleme, és ezért egynél több uniós 
tagállamot érintenek; úgy véli, hogy a 
kibertámadások jellegüknél fogva olyan 
fenyegetést jelentenek, amely uniós szintű 
választ tesz szükségessé; bátorítja a 
tagállamokat, hogy a széttagolt 
kiberbiztonsági védelem elkerülése 
érdekében nyújtsanak kölcsönösen 
segítséget egymásnak;

Or. en

Módosítás 401
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Állásfoglalásra irányuló indítvány
50 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

50. úgy véli, hogy az EU és tagállamai 
korábban soha nem tapasztalt fenyegetéssel 
néznek szembe a kibertámadások, valamint 
a kiberbűnözés és 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 ellenőrizetlen migráció, 
az iszláemista terrorizmus, és bizonyos 
fokig a kibertámadások, valamint a 
kiberbűnözés 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;

Or. en

Módosítás 402
Klemen Grošelj, Urmas Paet, Ilhan Kyuchyuk, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Hilde 
Vautmans, Malik Azmani, Michal Šimečka

Állásfoglalásra irányuló indítvány
50 bekezdés
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

50. úgy véli, hogy az EU és tagállamai 
korábban soha nem tapasztalt fenyegetéssel 
néznek szembe a kibertámadások, valamint 
a kiberbűnözés és 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 a kibertámadások, valamint 
a kiberbűnözés és terrorizmus formájában; 
úgy véli, hogy a kibertámadások 
jellegüknél fogva olyan fenyegetést 
jelentenek, amely uniós szintű választ tesz 
szükségessé, beleértve a közös elemzési 
támogatási képességeket; bátorítja a 
tagállamokat, hogy egy másik tagállamot 
ért kibertámadás esetén nyújtsanak 
kölcsönösen segítséget egymásnak;

Or. en

Módosítás 403
Witold Jan Waszczykowski

Állásfoglalásra irányuló indítvány
50 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

50. úgy véli, hogy az EU és tagállamai 
korábban soha nem tapasztalt fenyegetéssel 
néznek szembe a kibertámadások, valamint 
a kiberbűnözés és 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 a kibertámadások, valamint 
a kiberbűnözés és terrorizmus formájában, 
amelyeket állami és nem állami szereplők 
is kezdeményezhetnek; 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;

Or. en

Módosítás 404
Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas, Giuliano Pisapia, Claudiu Manda, Pierfrancesco 
Majorino, Nikos Androulakis, Tonino Picula

Állásfoglalásra irányuló indítvány
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50 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

50. úgy véli, hogy az EU és tagállamai 
korábban soha nem tapasztalt fenyegetéssel 
néznek szembe a kibertámadások, valamint 
a kiberbűnözés és 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 a kibertámadások, valamint 
a kiberbűnözés, dezinformációs 
kampányok és 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;

Or. en

Módosítás 405
Urmas Paet, Petras Auštrevičius, Hilde Vautmans, Klemen Grošelj, Malik Azmani, 
Michal Šimečka, Christophe Grudler

Állásfoglalásra irányuló indítvány
50 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

50a. létfontosságúnak tartja, hogy az 
EU és a NATO folytassa és fokozza a 
hírszerzési értesülések megosztását a 
kibertámadások hivatalos azonosításának, 
majd annak lehetővé tétele érdekében, 
hogy korlátozó szankciókat szabjanak ki 
azokra, akik a kibertámadások 
elkövetéséért felelősek; szükségesnek 
tartja az EU és a NATO közötti 
együttműködés folytatását a 
kibergyakorlatokban és közös képzéseken 
való részvétel, valamint a kiberbiztonság 
és védelem terén folyó aktív 
együttműködés fenntartása formájában;

Or. en
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Módosítás 406
Radosław Sikorski

Állásfoglalásra irányuló indítvány
50 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

50a. kéri, hogy biztosítsanak állandó 
finanszírozást az EKSZ stratégiai 
kommunikációs részlege számára, jelentős 
összegeket juttatva a keleti stratégiai 
kommunikációval foglalkozó részlegnek;

Or. en

Módosítás 407
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau, 
Michal Šimečka, Christophe Grudler

Állásfoglalásra irányuló indítvány
50 b bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

50b. sürgeti az EKSZ-t és a Tanácsot, 
hogy fokozzák a kiberbiztonság javítására 
irányuló erőfeszítéseiket, különösen a 
KBVP-missziókkal összefüggésben, 
többek között a KVBP-t érő fenyegetések 
enyhítése érdekében hozott uniós és 
tagállami szintű intézkedések útján, 
például a következők révén: az ellenálló 
képesség növelése oktatás, képzés és 
gyakorlatok segítségével, valamint az 
uniós kibervédelmi oktatás és képzés 
rendszerének észszerűsítése;

Or. en

Módosítás 408
Mick Wallace, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Állásfoglalásra irányuló indítvány
51 bekezdés
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

51. üdvözli az erőfeszítéseket az EU 
hibrid fenyegetések kezelésére vonatkozó 
képességének megerősítésére, amelyek 
kétértelmű magatartások, közvetlen és 
közvetett nyomásgyakorlás, valamint 
katonai és nem katonai képességek 
együttes alkalmazásának kombinációját 
jelentik, és az EU belső és külső biztonsági 
kihívásai közötti kontinuumba 
illeszkednek; tudomásul veszi a kölcsönös 
segítségnyújtási záradék alkalmazása 
lehetőségének felvetését hibrid 
fenyegetések esetén annak érdekében, 
hogy az EU hatékony közös választ tudjon 
adni;

51. üdvözli az erőfeszítéseket az EU 
hibrid fenyegetések kezelésére vonatkozó 
képességének megerősítésére, amelyek 
kétértelmű magatartások, közvetlen és 
közvetett nyomásgyakorlás, valamint 
katonai és nem katonai képességek 
együttes alkalmazásának kombinációját 
jelentik, és az EU belső és külső biztonsági 
kihívásai közötti kontinuumba 
illeszkednek;

Or. en

Módosítás 409
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Állásfoglalásra irányuló indítvány
51 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

51. üdvözli az erőfeszítéseket az EU 
hibrid fenyegetések kezelésére vonatkozó 
képességének megerősítésére, amelyek 
kétértelmű magatartások, közvetlen és 
közvetett nyomásgyakorlás, valamint 
katonai és nem katonai képességek 
együttes alkalmazásának kombinációját 
jelentik, és az EU belső és külső biztonsági 
kihívásai közötti kontinuumba 
illeszkednek; tudomásul veszi a kölcsönös 
segítségnyújtási záradék alkalmazása 
lehetőségének felvetését hibrid 
fenyegetések esetén annak érdekében, hogy 
az EU hatékony közös választ tudjon adni;

51. üdvözli az erőfeszítéseket a 
tagállamok hibrid fenyegetések kezelésére 
vonatkozó képességének megerősítésére, 
amelyek kétértelmű magatartások, 
közvetlen és közvetett nyomásgyakorlás, 
valamint katonai és nem katonai 
képességek együttes alkalmazásának 
kombinációját jelentik, és az EU belső és 
külső biztonsági kihívásai közötti 
kontinuumba illeszkednek; tudomásul 
veszi a kölcsönös segítségnyújtási záradék 
alkalmazása lehetőségének felvetését 
hibrid fenyegetések esetén annak 
érdekében, hogy az EU hatékony közös 
választ tudjon adni;

Or. fr
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Módosítás 410
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Állásfoglalásra irányuló indítvány
51 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

51a. elismeri a kibernetikai és 
automatizált intelligenciával kapcsolatos 
képességek egyre növekvő fontosságát; 
hangsúlyozza, hogy ezek fenyegetést 
jelentenek az összes tagállam és uniós 
intézmény számára; sürgeti az összes 
uniós intézményt és tagállamot, hogy 
folytassák a kiber- és automatizált 
technológiáik fejlesztését, továbbá 
ösztönzi az együttműködést ezeknek a 
technológiai fejlesztéseknek a területén;

Or. en

Módosítás 411
Claudiu Manda

Állásfoglalásra irányuló indítvány
52 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

52. elismeri, hogy az európai védelem 
területén egyre jelentősebb szerepet tölt be 
a mesterséges intelligencia; felhívja a 
figyelmet számos mesterséges 
intelligencián alapuló katonai 
alkalmazásra, amelyek lehetővé teszik a 
működési környezet kezelését és 
stimulálását, a döntéshozatal támogatását, a 
fenyegetések felderítését és az 
összegyűjtött hírszerzési adatok 
feldolgozását; hangsúlyozza, hogy az 
európai stratégiai autonómia biztosításához 
a kapacitások és a műveletek terén 
elengedhetetlen a mesterséges intelligencia 
fejlesztése a védelem területén; felhívja az 

52. elismeri, hogy az európai védelem 
területén egyre jelentősebb szerepet tölt be 
a mesterséges intelligencia; felhívja a 
figyelmet számos mesterséges 
intelligencián alapuló katonai 
alkalmazásra, amelyek lehetővé teszik a 
működési környezet kezelését és 
stimulálását, a döntéshozatal támogatását, a 
fenyegetések felderítését és az 
összegyűjtött hírszerzési adatok 
feldolgozását; hangsúlyozza, hogy az 
európai stratégiai autonómia biztosításához 
a kapacitások és a műveletek terén 
elengedhetetlen a mesterséges intelligencia 
fejlesztése a védelem területén; felhívja az 
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EU-t, hogy a meglévő eszközökkel 
(Európai Védelmi Alap, Európai 
Innovációs Tanács, jövőbeli Horizont 
Európa, Digitális Európa program) 
támogassa a beruházásokat e területen, és 
különösen a forradalmi technológiákat;

EU-t, hogy a meglévő eszközökkel 
(Európai Védelmi Alap, Európai 
Innovációs Tanács, jövőbeli Horizont 
Európa, Digitális Európa program) 
támogassa a beruházásokat e területen, és 
különösen a forradalmi technológiákat; 
szorgalmazza a mesterséges 
intelligenciára vonatkozó közös stratégia 
előmozdítását, amely fellendítheti az EU 
technológiai és ipari kapacitását, de 
megfelelő etikai és jogi normákat is 
biztosít, hogy garantálja ezek biztonságos 
alkalmazását, különös tekintettel a halálos 
autonóm fegyverrendszerek által okozott 
lehetséges kárra és az emberi jogokat és 
az emberi méltóságot érintő 
következményekre;

Or. en

Módosítás 412
Hannah Neumann
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Állásfoglalásra irányuló indítvány
52 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

52. elismeri, hogy az európai védelem 
területén egyre jelentősebb szerepet tölt be 
a mesterséges intelligencia; felhívja a 
figyelmet számos mesterséges 
intelligencián alapuló katonai 
alkalmazásra, amelyek lehetővé teszik a 
működési környezet kezelését és 
stimulálását, a döntéshozatal támogatását, a 
fenyegetések felderítését és az 
összegyűjtött hírszerzési adatok 
feldolgozását; hangsúlyozza, hogy az 
európai stratégiai autonómia 
biztosításához a kapacitások és a 
műveletek terén elengedhetetlen a 
mesterséges intelligencia fejlesztése a 
védelem területén; felhívja az EU-t, hogy a 
meglévő eszközökkel (Európai Védelmi 
Alap, Európai Innovációs Tanács, jövőbeli 

52. elismeri, hogy az európai védelem 
területén egyre jelentősebb szerepet tölt be 
a mesterséges intelligencia; felhívja a 
figyelmet számos mesterséges 
intelligencián alapuló katonai 
alkalmazásra, amelyek lehetővé teszik a 
működési környezet kezelését és 
stimulálását, a döntéshozatal támogatását, a 
fenyegetések felderítését és az 
összegyűjtött hírszerzési adatok 
feldolgozását; hangsúlyozza, hogy a 
kapacitások és a műveletek terén az 
európai cselekvési képességhez 
elengedhetetlen a mesterséges intelligencia 
fejlesztése a védelem területén; felhívja az 
EU-t, hogy a meglévő eszközökkel 
(Európai Védelmi Alap, Európai 
Innovációs Tanács, jövőbeli Horizont 
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Horizont Európa, Digitális Európa 
program) támogassa a beruházásokat e 
területen, és különösen a forradalmi 
technológiákat;

Európa, Digitális Európa program) 
támogassa a beruházásokat e területen, és 
különösen a forradalmi technológiákat, 
miközben tiszteletben tartja a Parlament 
halálos autonóm fegyverrendszerekkel 
kapcsolatos 2018. szeptember 12-i 
álláspontját és a Tanáccsal és a 
Bizottsággal az EVA-val összefüggésben 
elért megállapodást;

Or. en

Módosítás 413
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Állásfoglalásra irányuló indítvány
52 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

52. elismeri, hogy az európai védelem 
területén egyre jelentősebb szerepet tölt be 
a mesterséges intelligencia; felhívja a 
figyelmet számos mesterséges 
intelligencián alapuló katonai 
alkalmazásra, amelyek lehetővé teszik a 
működési környezet kezelését és 
stimulálását, a döntéshozatal támogatását, a 
fenyegetések felderítését és az 
összegyűjtött hírszerzési adatok 
feldolgozását; hangsúlyozza, hogy az 
európai stratégiai autonómia 
biztosításához a kapacitások és a 
műveletek terén elengedhetetlen a 
mesterséges intelligencia fejlesztése a 
védelem területén; felhívja az EU-t, hogy a 
meglévő eszközökkel (Európai Védelmi 
Alap, Európai Innovációs Tanács, jövőbeli 
Horizont Európa, Digitális Európa 
program) támogassa a beruházásokat e 
területen, és különösen a forradalmi 
technológiákat;

52. elismeri, hogy az európai védelem 
területén egyre jelentősebb szerepet tölt be 
a mesterséges intelligencia és a gépi 
tanulás; felhívja a figyelmet számos 
mesterséges intelligencián alapuló katonai 
alkalmazásra, amelyek lehetővé teszik a 
működési környezet kezelését és 
stimulálását, a döntéshozatal támogatását, a 
fenyegetések felderítését és az 
összegyűjtött hírszerzési adatok 
feldolgozását; hangsúlyozza, hogy az 
operatív célkitűzések elérésének 
biztosításához elengedhetetlen a 
mesterséges intelligencia fejlesztése a 
védelem területén; felhívja az EU-t, hogy a 
meglévő eszközökkel (Európai Védelmi 
Alap, Európai Innovációs Tanács, jövőbeli 
Horizont Európa, Digitális Európa 
program) támogassa a beruházásokat e 
területen, és különösen a forradalmi 
technológiákat; ösztönzi a transzatlanti 
együttműködést ezen a területen annak 
biztosítása érdekében, hogy a fejlesztés 
partnerségben folyjon, és az 
alkalmazásokat a közös műveletek és 
kötelezettségvállalások hozzáadott 
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értékének maximalizálására használják 
fel;

Or. en

Módosítás 414
Fabio Massimo Castaldo

Állásfoglalásra irányuló indítvány
52 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

52. elismeri, hogy az európai védelem 
területén egyre jelentősebb szerepet tölt be 
a mesterséges intelligencia; felhívja a 
figyelmet számos mesterséges 
intelligencián alapuló katonai 
alkalmazásra, amelyek lehetővé teszik a 
működési környezet kezelését és 
stimulálását, a döntéshozatal támogatását, a 
fenyegetések felderítését és az 
összegyűjtött hírszerzési adatok 
feldolgozását; hangsúlyozza, hogy az 
európai stratégiai autonómia biztosításához 
a kapacitások és a műveletek terén 
elengedhetetlen a mesterséges intelligencia 
fejlesztése a védelem területén; felhívja az 
EU-t, hogy a meglévő eszközökkel 
(Európai Védelmi Alap, Európai 
Innovációs Tanács, jövőbeli Horizont 
Európa, Digitális Európa program) 
támogassa a beruházásokat e területen, és 
különösen a forradalmi technológiákat;

52. elismeri, hogy az európai védelem 
területén egyre jelentősebb szerepet tölt be 
a mesterséges intelligencia; felhívja a 
figyelmet számos mesterséges 
intelligencián alapuló katonai 
alkalmazásra, amelyek lehetővé teszik a 
működési környezet kezelését és 
stimulálását, a döntéshozatal támogatását, a 
fenyegetések felderítését és az 
összegyűjtött hírszerzési adatok 
feldolgozását; hangsúlyozza, hogy az 
európai stratégiai autonómia biztosításához 
a kapacitások és a műveletek terén 
elengedhetetlen a mesterséges intelligencia 
fejlesztése a védelem területén; emlékeztet 
azonban arra, hogy szükség van ágazati 
szabályozásra, valamint a mesterséges 
intelligenciát érintő viták etikai 
szempontjainak megvizsgálására; felhívja 
az EU-t, hogy a meglévő eszközökkel 
(Európai Védelmi Alap, Európai 
Innovációs Tanács, jövőbeli Horizont 
Európa, Digitális Európa program) 
támogassa a beruházásokat e területen, és 
különösen a forradalmi technológiákat;

Or. it

Módosítás 415
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Martin Horwood, Klemen 
Grošelj
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Állásfoglalásra irányuló indítvány
52 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

52. elismeri, hogy az európai védelem 
területén egyre jelentősebb szerepet tölt be 
a mesterséges intelligencia; felhívja a 
figyelmet számos mesterséges 
intelligencián alapuló katonai 
alkalmazásra, amelyek lehetővé teszik a 
működési környezet kezelését és 
stimulálását, a döntéshozatal támogatását, a 
fenyegetések felderítését és az 
összegyűjtött hírszerzési adatok 
feldolgozását; hangsúlyozza, hogy az 
európai stratégiai autonómia biztosításához 
a kapacitások és a műveletek terén 
elengedhetetlen a mesterséges intelligencia 
fejlesztése a védelem területén; felhívja az 
EU-t, hogy a meglévő eszközökkel 
(Európai Védelmi Alap, Európai 
Innovációs Tanács, jövőbeli Horizont 
Európa, Digitális Európa program) 
támogassa a beruházásokat e területen, és 
különösen a forradalmi technológiákat;

52. elismeri, hogy az európai védelem 
területén egyre jelentősebb szerepet tölt be 
a mesterséges intelligencia; felhívja a 
figyelmet számos mesterséges 
intelligencián alapuló katonai 
alkalmazásra, amelyek lehetővé teszik a 
működési környezet kezelését és 
stimulálását, a döntéshozatal támogatását, a 
fenyegetések felderítését és az 
összegyűjtött hírszerzési adatok 
feldolgozását; hangsúlyozza, hogy az 
európai stratégiai autonómia biztosításához 
a kapacitások és a műveletek terén 
elengedhetetlen a mesterséges intelligencia 
fejlesztése a védelem területén; felhívja az 
EU-t, hogy a meglévő eszközökkel 
(Európai Védelmi Alap, Európai 
Innovációs Tanács, jövőbeli Horizont 
Európa, Digitális Európa program) 
támogassa a beruházásokat e területen, és 
különösen a forradalmi technológiákat; 
felhívja az EU-t, hogy aktívan vegyen 
részt az élet kioltására alkalmas teljesen 
autonóm fegyverrendszerek globális 
szabályozásában;

Or. fr

Módosítás 416
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Állásfoglalásra irányuló indítvány
52 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

52. elismeri, hogy az európai védelem 
területén egyre jelentősebb szerepet tölt be 
a mesterséges intelligencia; felhívja a 
figyelmet számos mesterséges 
intelligencián alapuló katonai 

52. elismeri, hogy az európai védelem 
területén egyre jelentősebb szerepet tölt be 
a mesterséges intelligencia; felhívja a 
figyelmet számos mesterséges 
intelligencián alapuló katonai 
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alkalmazásra, amelyek lehetővé teszik a 
működési környezet kezelését és 
stimulálását, a döntéshozatal támogatását, a 
fenyegetések felderítését és az 
összegyűjtött hírszerzési adatok 
feldolgozását; hangsúlyozza, hogy az 
európai stratégiai autonómia biztosításához 
a kapacitások és a műveletek terén 
elengedhetetlen a mesterséges intelligencia 
fejlesztése a védelem területén; felhívja az 
EU-t, hogy a meglévő eszközökkel 
(Európai Védelmi Alap, Európai 
Innovációs Tanács, jövőbeli Horizont 
Európa, Digitális Európa program) 
támogassa a beruházásokat e területen, és 
különösen a forradalmi technológiákat;

alkalmazásra, amelyek lehetővé teszik a 
működési környezet kezelését és 
stimulálását, a döntéshozatal támogatását, a 
fenyegetések felderítését és az 
összegyűjtött hírszerzési adatok 
feldolgozását; hangsúlyozza, hogy az 
európai stratégiai autonómia biztosításához 
a kapacitások és a műveletek terén 
elengedhetetlen a mesterséges intelligencia 
fejlesztése a védelem területén; felhívja a 
tagállamokat az ez irányú 
együttműködésre, az EU-t pedig arra, 
hogy a meglévő eszközökkel (Európai 
Védelmi Alap, Európai Innovációs Tanács, 
jövőbeli Horizont Európa, Digitális Európa 
program) támogassa a beruházásokat e 
területen, és különösen a forradalmi 
technológiákat;

Or. fr

Módosítás 417
Tonino Picula

Állásfoglalásra irányuló indítvány
52 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

52. elismeri, hogy az európai védelem 
területén egyre jelentősebb szerepet tölt be 
a mesterséges intelligencia; felhívja a 
figyelmet számos mesterséges 
intelligencián alapuló katonai 
alkalmazásra, amelyek lehetővé teszik a 
működési környezet kezelését és 
stimulálását, a döntéshozatal támogatását, a 
fenyegetések felderítését és az 
összegyűjtött hírszerzési adatok 
feldolgozását; hangsúlyozza, hogy az 
európai stratégiai autonómia biztosításához 
a kapacitások és a műveletek terén 
elengedhetetlen a mesterséges intelligencia 
fejlesztése a védelem területén; felhívja az 
EU-t, hogy a meglévő eszközökkel 
(Európai Védelmi Alap, Európai 
Innovációs Tanács, jövőbeli Horizont 

52. elismeri, hogy az európai védelem 
területén egyre jelentősebb szerepet tölt be 
a mesterséges intelligencia; felhívja a 
figyelmet számos mesterséges 
intelligencián alapuló katonai 
alkalmazásra, amelyek lehetővé teszik a 
működési környezet kezelését és 
stimulálását, a döntéshozatal támogatását, a 
fenyegetések felderítését és az 
összegyűjtött hírszerzési adatok 
feldolgozását; hangsúlyozza, hogy az 
európai stratégiai autonómia biztosításához 
a kapacitások és a műveletek terén 
elengedhetetlen a mesterséges intelligencia 
fejlesztése a védelem területén; felhívja az 
EU-t, hogy a meglévő eszközökkel 
(Európai Védelmi Alap, Európai 
Innovációs Tanács, jövőbeli Horizont 
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Európa, Digitális Európa program) 
támogassa a beruházásokat e területen, és 
különösen a forradalmi technológiákat;

Európa, Digitális Európa program) 
támogassa és fokozza a beruházásokat e 
területen, és különösen a forradalmi 
technológiákat;

Or. en

Módosítás 418
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau, 
Michal Šimečka, Christophe Grudler

Állásfoglalásra irányuló indítvány
52 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

52a. megjegyzi, hogy a 
fegyverrendszerekben felhasznált, 
kialakulóban lévő technológiákat, köztük 
a mesterséges intelligenciát a felelős 
innováció elveivel és az etikai 
alapelvekkel, mint például az 
elszámoltathatóság elvével és a 
nemzetközi joggal összhangban kell 
fejleszteni és alkalmazni; a teljesen 
autonóm fegyverrendszerek rendkívül 
vitatott koncepcióját figyelembe véve az 
EU-nak fel kell tárnia a mesterséges 
intelligencia lehetőségeit, ugyanakkor 
garantálnia kell az emberi jogok és a 
nemzetközi jog teljes körű tiszteletben 
tartását;

Or. en

Módosítás 419
Hilde Vautmans

Állásfoglalásra irányuló indítvány
52 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

52a. megjegyzi, hogy az Europol által 
az Európai Unió helyzetéről és 
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tendenciáiról 2019-ben készített jelentés 
szerint 2018-ban a vegyi, biológiai, 
radiológiai és nukleáris fegyverekkel 
kapcsolatos terrorista propaganda, 
útmutatók és fenyegetések általános 
növekedését figyelték meg, továbbá 
megállapították, hogy kevesebb akadálya 
van a vegyi, biológiai, radiológiai és 
nukleáris fegyverek használatával 
kapcsolatos ismeretek megszerzésének; 
hangsúlyozza, hogy e tekintetben növelni 
kell a vegyi, biológiai, radiológiai és 
nukleáris biztonságot Európában;

Or. en

Módosítás 420
Andrzej Halicki, Radosław Sikorski

Állásfoglalásra irányuló indítvány
52 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

52a. elismeri az új képességeket, 
amelyek új lehetőségeket nyitnak meg a 
műveleti egységek előtt, hogy 
együttműködjenek a mindent átható 
digitális térben, és közel valós idejű 
védelmet biztosítsanak, különösen amikor 
az 5G-t más innovációkkal kombinálják, 
mint amilyen a védelmi felhő és a 
hiperszónikus védelmi rendszerek;

Or. en

Módosítás 421
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Állásfoglalásra irányuló indítvány
52 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás
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52a. kiemeli a kvantumszámítási 
kapacitások elérésének jelentőségét, és 
hangsúlyozza, hogy fokozni kell az EU és 
az USA közötti együttműködést e területen 
annak biztosítása érdekében, hogy az első 
kvantumszámításokat olyan partnerek 
végezzék el, amelyek között szívélyes a 
kapcsolat, és a céljaik nem ellentétesek;

Or. en

Módosítás 422
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Malik Azmani, 
Javier Nart, Nathalie Loiseau, Michal Šimečka, Christophe Grudler

Állásfoglalásra irányuló indítvány
52 b bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

52b. hangsúlyozza, hogy mivel a vegyi 
fegyverek terjedése és használata súlyos 
fenyegetést jelent a nemzetközi békére és 
biztonságra, az EU-nak politikailag és 
pénzügyileg is továbbra is határozottan és 
következetesen támogatnia kell a 
Vegyifegyver-tilalmi Szervezetet (OPCW) 
megbízatásának végrehajtásában, és az 
EU-nak fokoznia kell ellenálló képességét 
a hibrid, valamint a vegyi, biológiai, 
radiológiai és nukleáris fenyegetésekkel 
szemben;

Or. en

Módosítás 423
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Nathalie Loiseau, 
Michal Šimečka, Christophe Grudler

Állásfoglalásra irányuló indítvány
53 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

53a. hangsúlyozza, hogy szükség van a 
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nemek közötti egyenlőség szempontjainak 
alkalmazására az uniós KBVP-műveletek 
során, figyelemmel a nők háborúban, a 
konfliktus utáni stabilizációban és a 
béketeremtésben betöltött szerepére; 
hangsúlyozza, hogy a nemi alapú 
erőszakkal mint a konfliktus sújtotta 
területeken zajló háborúk eszközével 
foglalkozni kell; kiemeli, hogy a nőket a 
férfiaknál hátrányosabban érinti a 
háború; kéri az EU-t és nemzetközi 
partnereit, hogy aktívan vonják be a nőket 
a béketeremtésbe és a stabilizációba, 
valamint hogy foglalkozzanak a nők 
sajátos biztonsági szükségleteivel;

Or. en

Módosítás 424
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar

Állásfoglalásra irányuló indítvány
53 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

53a. megjegyzi az űrbiztonság és a 
műholdak egyre növekvő fontosságát; 
hangsúlyozza az Európai Unió 
Műholdközpontjának fontosságát, és 
megbízza az ügynökséget, hogy készítsen 
elemzést és jelentést az EU és a 
tagállamok műholdjainak biztonságáról 
és/vagy űrszeméttel, kibertámadásokkal és 
közvetlen rakétatámadásokkal szembeni 
sérülékenységéről;

Or. en

Módosítás 425
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Állásfoglalásra irányuló indítvány
54 bekezdés
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

54. hangsúlyozza, hogy az európai 
stratégiai autonómia azon múlik, hogy az 
európaiak önállóan vagy intézményi 
együttműködés (NATO, ENSZ) révén 
képesek legyenek érdekeik megvédésére;

54. hangsúlyozza, hogy az európai 
stratégiai autonómia azon múlik, hogy az 
európaiak önállóan vagy intézményi 
együttműködés révén képesek legyenek 
érdekeik megvédésére, elismerve, hogy 
ennek biztosítania kell a NATO- és 
ENSZ-missziók és -műveletek 
kiegészítését;

Or. en

Módosítás 426
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Állásfoglalásra irányuló indítvány
54 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

54. hangsúlyozza, hogy az európai 
stratégiai autonómia azon múlik, hogy az 
európaiak önállóan vagy intézményi 
együttműködés (NATO, ENSZ) révén 
képesek legyenek érdekeik megvédésére;

54. hangsúlyozza, hogy az európai 
stratégiai autonómia azon múlik, hogy az 
európaiak képesek legyenek érdekeik 
megvédésére, lehetőség szerint a 
partnereikkel, szükség esetén pedig 
önállóan, teljes mértékben kihasználva a 
nemzetközi intézményi együttműködési 
keretet (NATO, ENSZ);

Or. en

Módosítás 427
Hannah Neumann
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Állásfoglalásra irányuló indítvány
54 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

54. hangsúlyozza, hogy az európai 
stratégiai autonómia azon múlik, hogy az 
európaiak önállóan vagy intézményi 
együttműködés (NATO, ENSZ) révén 

54. hangsúlyozza, hogy az EU mint 
hatékony és hiteles biztonsági szereplő 
törekvései azon múlnak, hogy az 
európaiak önállóan vagy intézményi 
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képesek legyenek érdekeik megvédésére; együttműködés (NATO, ENSZ) révén 
képesek legyenek az egyetemes értékek, 
elvek és normák, valamint érdekeik 
megvédésére;

Or. en

Módosítás 428
Kris Peeters

Állásfoglalásra irányuló indítvány
54 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

54. hangsúlyozza, hogy az európai 
stratégiai autonómia azon múlik, hogy az 
európaiak önállóan vagy intézményi 
együttműködés (NATO, ENSZ) révén 
képesek legyenek érdekeik megvédésére;

54. hangsúlyozza, hogy az európai 
stratégiai autonómia azon múlik, hogy az 
európaiak önállóan, de inkább intézményi 
együttműködés (NATO, ENSZ) révén 
képesek legyenek érdekeik megvédésére;

Or. en

Módosítás 429
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Állásfoglalásra irányuló indítvány
54 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

54. hangsúlyozza, hogy az európai 
stratégiai autonómia azon múlik, hogy az 
európaiak önállóan vagy intézményi 
együttműködés (NATO, ENSZ) révén 
képesek legyenek érdekeik megvédésére;

54. hangsúlyozza, hogy az európai 
stratégiai autonómia azon múlik, hogy az 
európaiak önállóan vagy intézményi 
együttműködés (NATO, EBESZ, ENSZ) 
révén képesek legyenek érdekeik 
megvédésére;

Or. en

Módosítás 430
Joachim Schuster
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Állásfoglalásra irányuló indítvány
54 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

54. hangsúlyozza, hogy az európai 
stratégiai autonómia azon múlik, hogy az 
európaiak önállóan vagy intézményi 
együttműködés (NATO, ENSZ) révén 
képesek legyenek érdekeik megvédésére;

54. hangsúlyozza, hogy az európai 
stratégiai autonómia azon múlik, hogy az 
európaiak önállóan vagy intézményi 
együttműködés (NATO, EBESZ, ENSZ) 
révén képesek legyenek érdekeik 
megvédésére;

Or. en

Módosítás 431
Vangelis Meimarakis, Loucas Fourlas, Stelios Kympouropoulos, Georgios Kyrtsos

Állásfoglalásra irányuló indítvány
54 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

54. hangsúlyozza, hogy az európai 
stratégiai autonómia azon múlik, hogy az 
európaiak önállóan vagy intézményi 
együttműködés (NATO, ENSZ) révén 
képesek legyenek érdekeik megvédésére;

54. hangsúlyozza, hogy az európai 
stratégiai autonómia azon múlik, hogy az 
európaiak önállóan vagy a partnerekkel 
(ENSZ, NATO) képesek legyenek 
érdekeik megvédésére;

Or. en

Módosítás 432
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Állásfoglalásra irányuló indítvány
54 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

54. hangsúlyozza, hogy az európai 
stratégiai autonómia azon múlik, hogy az 
európaiak önállóan vagy intézményi 
együttműködés (NATO, ENSZ) révén 
képesek legyenek érdekeik megvédésére;

54. hangsúlyozza, hogy az európai 
stratégiai autonómia azon múlik, hogy az 
európaiak önállóan vagy államközi 
együttműködés révén képesek legyenek 
érdekeik megvédésére;

Or. fr
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Módosítás 433
Hannah Neumann
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Állásfoglalásra irányuló indítvány
55 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

55. úgy véli, hogy az európai stratégiai 
autonómiának az EU értékeit osztó 
országokkal és szervezetekkel való tartós 
együttműködésen és stratégiai 
partnerségeken kell alapulnia; üdvözli a 
KVBP-partnerek hozzájárulását az uniós 
missziókhoz és műveletekhez;

55. úgy véli, hogy a multilateralizmus 
a biztonság és védelem döntő fontosságú 
értéke, és hangsúlyozza, hogy az EU csak 
akkor jelenik meg hatékony és hiteles 
biztonsági szereplőként, ha fellépései az 
EU értékeit osztó országokkal és 
szervezetekkel való tartós 
együttműködésen és stratégiai 
partnerségeken alapulnak; üdvözli a 
KVBP-partnerek hozzájárulását az uniós 
missziókhoz és műveletekhez;

Or. en

Módosítás 434
Urmas Paet, Malik Azmani, Javier Nart

Állásfoglalásra irányuló indítvány
55 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

55. úgy véli, hogy az európai stratégiai 
autonómiának az EU értékeit osztó 
országokkal és szervezetekkel való tartós 
együttműködésen és stratégiai 
partnerségeken kell alapulnia; üdvözli a 
KVBP-partnerek hozzájárulását az uniós 
missziókhoz és műveletekhez;

55. úgy véli, hogy az európai stratégiai 
autonómiának az EU értékeit osztó 
országokkal és szervezetekkel való tartós 
együttműködésen és stratégiai 
partnerségeken kell alapulnia, amelyek 
közül a legfontosabb a NATO; üdvözli a 
KVBP-partnerek hozzájárulását az uniós 
missziókhoz és műveletekhez;

Or. en

Módosítás 435
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Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Állásfoglalásra irányuló indítvány
55 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

55. úgy véli, hogy az európai stratégiai 
autonómiának az EU értékeit osztó 
országokkal és szervezetekkel való tartós 
együttműködésen és stratégiai 
partnerségeken kell alapulnia; üdvözli a 
KVBP-partnerek hozzájárulását az uniós 
missziókhoz és műveletekhez;

55. úgy véli, hogy az európai stratégiai 
törekvésnek az EU értékeit osztó 
országokkal és szervezetekkel való tartós 
együttműködésen és partnerségeken kell 
alapulnia; üdvözli a KVBP-partnerek 
hozzájárulását az uniós missziókhoz és 
műveletekhez;

Or. en

Módosítás 436
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Állásfoglalásra irányuló indítvány
55 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

55. úgy véli, hogy az európai stratégiai 
autonómiának az EU értékeit osztó 
országokkal és szervezetekkel való tartós 
együttműködésen és stratégiai 
partnerségeken kell alapulnia; üdvözli a 
KVBP-partnerek hozzájárulását az uniós 
missziókhoz és műveletekhez;

55. úgy véli, hogy az európai 
fellépéseknek az EU értékeit osztó 
országokkal és szervezetekkel való tartós 
együttműködésen és stratégiai 
partnerségeken kell alapulniuk; üdvözli a 
KVBP-partnerek hozzájárulását az uniós 
missziókhoz és műveletekhez;

Or. en

Módosítás 437
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Michal Šimečka, 
Christophe Grudler

Állásfoglalásra irányuló indítvány
55 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás
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55a. hangsúlyozza, hogy a partnerségek 
és az együttműködés az uniós értékeket 
valló országokkal és szervezetekkel 
hatékonyabb KVBP-t eredményez; üdvözli 
a KVBP-partnerek hozzájárulását a 
folyamatban levő uniós missziókhoz és 
műveletekhez, melyek hozzájárulnak a 
béke, a regionális biztonság és stabilitás 
erősítéséhez;

Or. en

Módosítás 438
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Állásfoglalásra irányuló indítvány
55 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

55a. elismeri és üdvözli az USA 
folyamatos katonai jelenlétét Európában, 
és üdvözli az USA költségvetésének 1,75 
milliárd dolláros megemelését az európai 
elrettentést célzó kezdeményezése céljára, 
amely ezzel 2019-re 6,531 milliárd 
dollárra nőtt;

Or. en

Módosítás 439
Claudiu Manda

Állásfoglalásra irányuló indítvány
56 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

56. úgy véli, hogy a brexitet követően 
az EU-nak stabil, szoros és privilegizált 
együttműködést kell fenntartania az 
Egyesült Királysággal a biztonság és 
védelem terén; hangsúlyozza, hogy az 
Egyesült Királysággal való együttműködés 

56. hangsúlyozza, hogy az EU és az 
Egyesült Királyság még mindig 
ugyanabban a stratégiai környezetben 
mozog, és a brexit után is ugyanazok a 
fenyegetések érik a békéjét és biztonságát, 
és úgy véli, hogy a brexitet követően az 
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lehetővé teszi az Unió számára, hogy a 
lehető legmagasabb szintű tartalékokkal 
rendelkezzen a kapacitások és a műveletek 
terén; úgy véli, hogy nem indokolt a 
védelemmel kapcsolatos együttműködésből 
szisztematikusan kizárni a briteket; 
javasolja egy olyan védelmi és biztonsági 
szerződés megkötését az Egyesült 
Királysággal, amely lehetővé teszi 
számára, hogy a lehető legnagyobb 
mértékben részt vegyen az uniós 
eszközökben;

EU-nak stabil, szoros és privilegizált 
együttműködést kell fenntartania az 
Egyesült Királysággal a biztonság és 
védelem terén; hangsúlyozza, hogy az 
Egyesült Királysággal való együttműködés 
lehetővé teszi az Unió számára, hogy a 
lehető legmagasabb szintű tartalékokkal 
rendelkezzen a kapacitások és a műveletek 
terén; úgy véli, hogy nem indokolt a 
védelemmel kapcsolatos együttműködésből 
szisztematikusan kizárni a briteket; 
javasolja egy olyan védelmi és biztonsági 
szerződés megkötését az Egyesült 
Királysággal, amely lehetővé teszi 
számára, hogy a lehető legnagyobb 
mértékben részt vegyen az uniós 
eszközökben;

Or. en

Módosítás 440
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Állásfoglalásra irányuló indítvány
56 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

56. úgy véli, hogy a brexitet követően 
az EU-nak stabil, szoros és privilegizált 
együttműködést kell fenntartania az 
Egyesült Királysággal a biztonság és 
védelem terén; hangsúlyozza, hogy az 
Egyesült Királysággal való együttműködés 
lehetővé teszi az Unió számára, hogy a 
lehető legmagasabb szintű tartalékokkal 
rendelkezzen a kapacitások és a műveletek 
terén; úgy véli, hogy nem indokolt a 
védelemmel kapcsolatos együttműködésből 
szisztematikusan kizárni a briteket; 
javasolja egy olyan védelmi és biztonsági 
szerződés megkötését az Egyesült 
Királysággal, amely lehetővé teszi 
számára, hogy a lehető legnagyobb 
mértékben részt vegyen az uniós 
eszközökben;

56. úgy véli, hogy a brexitet követően 
az EU-nak stabil, szoros és privilegizált 
együttműködést kell fenntartania az 
Egyesült Királysággal a biztonság és 
védelem terén; hangsúlyozza, hogy az 
Egyesült Királyság Európa 
legcselekvőképesebb és legelkötelezettebb 
katonai hatalma; úgy véli, hogy nem 
indokolt a védelemmel kapcsolatos 
együttműködésből szisztematikusan kizárni 
a briteket; javasolja egy olyan védelmi és 
biztonsági megállapodás megkötését az 
Egyesült Királysággal, amely lehetővé 
teszi számára, hogy eseti alapon részt 
vegyen az uniós missziókban, garantálva 
számára a saját erői feletti 
parancsnokságot a KBVP-műveletekben, 
az EVA keretében pedig egy ambiciózus 
viszonyt biztosítva számára, amely 
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túlmutat a harmadik országokhoz fűződő 
kapcsolatokon;

Or. en

Módosítás 441
Claudiu Manda

Állásfoglalásra irányuló indítvány
57 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

57. emlékeztet a NATO kollektív 
védelem terén betöltött alapvető szerepére, 
amelyet az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés kifejezetten elismer; 
meggyőződése, hogy az EU és a NATO 
közötti partnerség alapvető fontosságú az 
EU és a szomszédsága előtt álló biztonsági 
kihívások kezelésében; úgy véli, hogy az 
EU és a NATO együttműködésének 
egymást kiegészítő jellegűnek kell lennie 
és tiszteletben kell tartania a két fél 
sajátosságait és szerepkörét;

57. emlékeztet a NATO kollektív 
védelem terén betöltött alapvető szerepére, 
amelyet az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés kifejezetten elismer; 
meggyőződése, hogy az EU és a NATO 
közötti partnerség alapvető fontosságú az 
EU és a szomszédsága előtt álló biztonsági 
kihívások kezelésében; úgy véli, hogy az 
EU és a NATO együttműködésének 
egymást kiegészítő jellegűnek kell lennie 
és tiszteletben kell tartania a két fél 
sajátosságait és szerepkörét; úgy véli, hogy 
a 2018-an aláírt új EU–NATO nyilatkozat 
a közöttük lévő partnerségnek egy új 
korszakát indítja el, és üdvözli az újabb 
együttműködési területeket, mint amilyen 
a katonai mobilitás, a terrorizmus elleni 
küzdelem, a vegyi, biológiai, radiológiai és 
nukleáris kockázatokkal szembeni 
ellenálló képesség erősítése, valamint a 
nőkre és a békére vonatkozó menetrend 
előmozdítása;

Or. en

Módosítás 442
Claudiu Manda

Állásfoglalásra irányuló indítvány
57 bekezdés
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

57. emlékeztet a NATO kollektív 
védelem terén betöltött alapvető szerepére, 
amelyet az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés kifejezetten elismer; 
meggyőződése, hogy az EU és a NATO 
közötti partnerség alapvető fontosságú az 
EU és a szomszédsága előtt álló biztonsági 
kihívások kezelésében; úgy véli, hogy az 
EU és a NATO együttműködésének 
egymást kiegészítő jellegűnek kell lennie 
és tiszteletben kell tartania a két fél 
sajátosságait és szerepkörét;

57. emlékeztet a NATO kollektív 
védelem terén betöltött alapvető szerepére, 
amelyet az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés kifejezetten elismer; 
meggyőződése, hogy az EU és a NATO 
közötti partnerség alapvető fontosságú az 
EU és a szomszédsága előtt álló biztonsági 
kihívások kezelésében; úgy véli, hogy az 
EU és a NATO együttműködésének 
egymást kiegészítő jellegűnek kell lennie 
és tiszteletben kell tartania a két fél 
sajátosságait és szerepkörét; üdvözli az EU 
és a NATO között a Defender Europe 20 
gyakorlat keretében folyó együttműködést, 
és úgy véli, hogy ez valódi lehetőséget 
kínál arra, hogy teszteljék Európa 
reagálási képességét az agressziós 
cselekményekkel szemben, de ugyanakkor 
megvizsgálják a határátlépés és a katonai 
mobilitás terén elért fejlesztéseket és 
javításokat is;

Or. en

Módosítás 443
Costas Mavrides, Nikos Androulakis

Állásfoglalásra irányuló indítvány
57 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

57. emlékeztet a NATO kollektív 
védelem terén betöltött alapvető szerepére, 
amelyet az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés kifejezetten elismer; 
meggyőződése, hogy az EU és a NATO 
közötti partnerség alapvető fontosságú az 
EU és a szomszédsága előtt álló biztonsági 
kihívások kezelésében; úgy véli, hogy az 
EU és a NATO együttműködésének 
egymást kiegészítő jellegűnek kell lennie 
és tiszteletben kell tartania a két fél 
sajátosságait és szerepkörét;

57. emlékeztet a NATO kollektív 
védelem terén betöltött alapvető szerepére, 
amelyet az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés kifejezetten elismer; 
meggyőződése, hogy az EU és a NATO 
közötti partnerség alapvető fontosságú az 
EU és a szomszédsága előtt álló biztonsági 
kihívások kezelésében; úgy véli, hogy az 
EU és a NATO együttműködésének 
egymást kölcsönösen erősítő jellegűnek 
kell lennie és tiszteletben kell tartania a két 
fél sajátosságait és szerepkörét, valamint a 
befogadás, a viszonosság és a két szervezet 
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döntéshozatali autonómiájának elveit 
teljes mértékben tiszteletben tartva kell 
folytatódnia;

Or. en

Módosítás 444
Hilde Vautmans

Állásfoglalásra irányuló indítvány
57 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

57. emlékeztet a NATO kollektív 
védelem terén betöltött alapvető szerepére, 
amelyet az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés kifejezetten elismer; 
meggyőződése, hogy az EU és a NATO 
közötti partnerség alapvető fontosságú az 
EU és a szomszédsága előtt álló biztonsági 
kihívások kezelésében; úgy véli, hogy az 
EU és a NATO együttműködésének 
egymást kiegészítő jellegűnek kell lennie 
és tiszteletben kell tartania a két fél 
sajátosságait és szerepkörét;

57. emlékeztet a NATO kollektív 
védelem terén betöltött alapvető szerepére, 
amelyet az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés kifejezetten elismer; 
meggyőződése, hogy az EU és a NATO 
közötti partnerség alapvető fontosságú az 
EU és a szomszédsága előtt álló biztonsági 
kihívások kezelésében; úgy véli, hogy az 
EU és a NATO együttműködésének 
egymást kiegészítő jellegűnek kell lennie 
és tiszteletben kell tartania a két fél 
sajátosságait és szerepkörét; megfelelő 
koordinációt szorgalmaz a NATO összes 
tagállama között, amikor a közös vagy az 
európai érdekek forognak kockán;

Or. en

Módosítás 445
Raphaël Glucksmann

Állásfoglalásra irányuló indítvány
57 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

57. emlékeztet a NATO kollektív 
védelem terén betöltött alapvető szerepére, 
amelyet az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés kifejezetten elismer; 
meggyőződése, hogy az EU és a NATO 

57. emlékeztet a NATO kollektív 
védelem terén betöltött alapvető szerepére, 
amelyet az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés kifejezetten elismer; 
meggyőződése, hogy az EU és a NATO 
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közötti partnerség alapvető fontosságú az 
EU és a szomszédsága előtt álló biztonsági 
kihívások kezelésében; úgy véli, hogy az 
EU és a NATO együttműködésének 
egymást kiegészítő jellegűnek kell lennie 
és tiszteletben kell tartania a két fél 
sajátosságait és szerepkörét;

közötti partnerség alapvető fontosságú az 
EU és a szomszédsága előtt álló biztonsági 
kihívások kezelésében;

Or. en

Módosítás 446
Mick Wallace, Idoia Villanueva Ruiz, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Állásfoglalásra irányuló indítvány
57 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

57. emlékeztet a NATO kollektív 
védelem terén betöltött alapvető szerepére, 
amelyet az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés kifejezetten elismer; 
meggyőződése, hogy az EU és a NATO 
közötti partnerség alapvető fontosságú az 
EU és a szomszédsága előtt álló biztonsági 
kihívások kezelésében; úgy véli, hogy az 
EU és a NATO együttműködésének 
egymást kiegészítő jellegűnek kell lennie 
és tiszteletben kell tartania a két fél 
sajátosságait és szerepkörét;

57. emlékeztet a NATO kollektív 
védelem terén betöltött alapvető szerepére, 
amelyet az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés kifejezetten elismer; 
meggyőződése, hogy az EU és a NATO 
közötti partnerség alapvető fontosságú az 
EU és a szomszédsága előtt álló biztonsági 
kihívások kezelésében; úgy véli, hogy az 
EU és a NATO együttműködésének 
egymást kiegészítő jellegűnek kell lennie 
és tiszteletben kell tartania a két fél 
sajátosságait és szerepkörét; megerősíti, 
hogy nem minden uniós tagállam tagja a 
NATO-nak;

Or. en

Módosítás 447
Hannah Neumann
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Állásfoglalásra irányuló indítvány
57 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

57. emlékeztet a NATO kollektív 57. emlékeztet a NATO kollektív 
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védelem terén betöltött alapvető szerepére, 
amelyet az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés kifejezetten elismer; 
meggyőződése, hogy az EU és a NATO 
közötti partnerség alapvető fontosságú az 
EU és a szomszédsága előtt álló biztonsági 
kihívások kezelésében; úgy véli, hogy az 
EU és a NATO együttműködésének 
egymást kiegészítő jellegűnek kell lennie 
és tiszteletben kell tartania a két fél 
sajátosságait és szerepkörét;

területi védelem terén betöltött alapvető 
szerepére, amelyet az Európai Unió 
működéséről szóló szerződés kifejezetten 
elismer; meggyőződése, hogy az EU és a 
NATO közötti partnerség alapvető 
fontosságú az EU és a szomszédsága előtt 
álló biztonsági kihívások kezelésében; úgy 
véli, hogy az EU és a NATO 
együttműködésének egymást kiegészítő 
jellegűnek kell lennie és tiszteletben kell 
tartania a két fél sajátosságait és 
szerepkörét;

Or. en

Módosítás 448
Ioan-Rareş Bogdan

Állásfoglalásra irányuló indítvány
57 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

57. emlékeztet a NATO kollektív 
védelem terén betöltött alapvető szerepére, 
amelyet az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés kifejezetten elismer; 
meggyőződése, hogy az EU és a NATO 
közötti partnerség alapvető fontosságú az 
EU és a szomszédsága előtt álló biztonsági 
kihívások kezelésében; úgy véli, hogy az 
EU és a NATO együttműködésének 
egymást kiegészítő jellegűnek kell lennie 
és tiszteletben kell tartania a két fél 
sajátosságait és szerepkörét;

57. emlékeztet a NATO kollektív 
védelem terén betöltött alapvető szerepére, 
amelyet az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés kifejezetten elismer; 
meggyőződése, hogy az EU és a NATO 
közötti stratégiai partnerség alapvető 
fontosságú az EU és a szomszédsága előtt 
álló biztonsági kihívások kezelésében; úgy 
véli, hogy az EU és a NATO 
együttműködésének egymást kiegészítő 
jellegűnek kell lennie és tiszteletben kell 
tartania a két fél sajátosságait és 
szerepkörét;

Or. en

Módosítás 449
Nikos Androulakis

Állásfoglalásra irányuló indítvány
57 bekezdés
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

57. emlékeztet a NATO kollektív 
védelem terén betöltött alapvető szerepére, 
amelyet az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés kifejezetten elismer; 
meggyőződése, hogy az EU és a NATO 
közötti partnerség alapvető fontosságú az 
EU és a szomszédsága előtt álló biztonsági 
kihívások kezelésében; úgy véli, hogy az 
EU és a NATO együttműködésének 
egymást kiegészítő jellegűnek kell lennie 
és tiszteletben kell tartania a két fél 
sajátosságait és szerepkörét;

57. emlékeztet a NATO kollektív 
védelem terén betöltött alapvető szerepére, 
amelyet az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés kifejezetten elismer; 
meggyőződése, hogy az EU és a NATO 
közötti partnerség alapvető fontosságú az 
EU és a szomszédsága előtt álló biztonsági 
kihívások kezelésében; úgy véli, hogy az 
EU és a NATO együttműködésének 
egymást kölcsönösen erősítő jellegűnek 
kell lennie és tiszteletben kell tartania a két 
fél sajátosságait és szerepkörét;

Or. en

Módosítás 450
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Állásfoglalásra irányuló indítvány
57 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

57. emlékeztet a NATO kollektív 
védelem terén betöltött alapvető szerepére, 
amelyet az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés kifejezetten elismer; 
meggyőződése, hogy az EU és a NATO 
közötti partnerség alapvető fontosságú az 
EU és a szomszédsága előtt álló biztonsági 
kihívások kezelésében; úgy véli, hogy az 
EU és a NATO együttműködésének 
egymást kiegészítő jellegűnek kell lennie 
és tiszteletben kell tartania a két fél 
sajátosságait és szerepkörét;

57. úgy véli, hogy a valódi európai 
függetlenségi politika feltétele az, hogy az 
Észak-atlanti Szerződést aláíró államok 
kilépjenek a NATO-ból; kívánatosnak 
tartja, hogy létrejöjjön az európai 
nemzetek szövetsége, amely garantálja a 
kontinens biztonságát és a tagjai 
diplomáciai és stratégiai függetlenségét; 
kéri, hogy az európai nemzetek közös 
érdekeinek védelmén alapuló, stratégiai 
partnerség jöjjön létre Oroszországgal és 
az Egyesült Államokkal;

Or. fr

Módosítás 451
Raphaël Glucksmann

Állásfoglalásra irányuló indítvány
57 a bekezdés (új)
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

57a. aggodalmának ad hangot a 
NATO-tagok között a szolidaritás hiánya 
és a növekvő feszültségek miatt, mivel 
egyes államok fellépései aláássák mások 
biztonságát; megkérdőjelezi az USA 
vezetésének elkötelezettségét a közös 
transzatlanti biztonsági felépítmény 
mellett; megjegyzi, hogy egy NATO-
tagállam együttműködik Oroszországgal, 
hogy lefegyverezzék szövetségeseinket, 
akik az ISIS ellen Szíriában folyó 
háborúban harcolnak; felszólítja a 
tagállamokat, hogy lépjenek fel a széttartó 
érdekekkel szemben, és tartsák fenn a 
NATO egységét;

Or. en

Módosítás 452
Kris Peeters, Kinga Gál, Radosław Sikorski, Jerzy Buzek

Állásfoglalásra irányuló indítvány
57 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

57a. üdvözli, hogy a közelmúltban – 
formális és informális szinten is – 
elmélyült a politikai párbeszéd az EU és a 
NATO közötti rendszerben, amely 
továbbra is elengedhetetlen eszköz a 
kölcsönös bizalom erősítéséhez, a bizalom 
megteremtéséhez, a parlamentek 
tájékoztatásához és azoknak a 
kulcsfontosságú kérdéseknek a 
megértéséhez, amelyek az euroatlanti 
térség, valamint a NATO-szövetségesek és 
uniós tagállamok biztonságát érintik;

Or. en

Módosítás 453
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Costas Mavrides, Nikos Androulakis, Loucas Fourlas

Állásfoglalásra irányuló indítvány
58 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

58. hangsúlyozza az EU és az ENSZ 
közötti partnerség fontosságát a 
nemzetközi konfliktusok megoldása és a 
béketemető tevékenységek terén; felszólítja 
mindkét szervezetet, hogy a 
párhuzamosságok elkerülése és a 
szinergiák optimalizálása érdekében 
hangolják még jobban össze 
erőfeszítéseiket azokban a térségekben, 
ahol fontos polgári és katonai missziókat 
folytatnak;

58. hangsúlyozza az EU és az ENSZ 
közötti partnerség fontosságát a 
nemzetközi konfliktusok megoldása és a 
béketemető tevékenységek terén a jelenleg 
elfogadott tárgyalási formák keretében, 
amelyek a nemzetközi jog, az ENSZ 
Alapokmányának és az EBESZ 1975. évi 
Helsinki Záróokmányának normáin és 
elvein alapulnak; felszólítja mindkét 
szervezetet, hogy a párhuzamosságok 
elkerülése és a szinergiák optimalizálása 
érdekében hangolják még jobban össze 
erőfeszítéseiket azokban a térségekben, 
ahol fontos polgári és katonai missziókat 
folytatnak;

Or. en

Módosítás 454
Hannah Neumann
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Állásfoglalásra irányuló indítvány
58 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

58. hangsúlyozza az EU és az ENSZ 
közötti partnerség fontosságát a 
nemzetközi konfliktusok megoldása és a 
béketemető tevékenységek terén; felszólítja 
mindkét szervezetet, hogy a 
párhuzamosságok elkerülése és a 
szinergiák optimalizálása érdekében 
hangolják még jobban össze 
erőfeszítéseiket azokban a térségekben, 
ahol fontos polgári és katonai missziókat 
folytatnak;

58. hangsúlyozza az EU és az ENSZ 
közötti partnerség fontosságát a 
nemzetközi konfliktusok megoldása és a 
béketemető tevékenységek terén; felszólítja 
mindkét szervezetet, hogy a 
párhuzamosságok elkerülése és a 
szinergiák optimalizálása érdekében 
hangolják még jobban össze 
erőfeszítéseiket azokban a térségekben, 
ahol fontos polgári és katonai missziókat 
folytatnak; sürgeti a tagállamokat, hogy 
nagyobb mértékben járuljanak hozzá az 
ENSZ békefenntartásához, és e 
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tekintetben kéri az uniós intézmények 
támogatását;

Or. en

Módosítás 455
Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas, Giuliano Pisapia, Claudiu Manda, Pierfrancesco 
Majorino, Nikos Androulakis, Tonino Picula

Állásfoglalásra irányuló indítvány
59 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

59. hangsúlyozza az EU és más 
nemzetközi intézmények, különösen az 
Afrikai Unió és az EBESZ közötti 
együttműködés fontosságát; úgy véli, hogy 
az EU-nak fokoznia kell a párbeszédet és 
együttműködést a térség harmadik 
országaival, valamint a regionális és 
szubregionális szervezetekkel;

59. hangsúlyozza az EU és más 
nemzetközi intézmények, különösen az 
Afrikai Unió és az EBESZ közötti 
együttműködés fontosságát; úgy véli, hogy 
az EU-nak fokoznia kell a párbeszédet és 
együttműködést a térség harmadik 
országaival, valamint a regionális és 
szubregionális szervezetekkel; úgy véli 
továbbá, hogy az Unió szomszédos 
országaiban létfontosságú a stabil és 
békés környezet ahhoz, hogy stabilizálják 
a régiót, megvédjék a lakosait, fenntartsák 
a békét, és megelőzzék a konfliktusokat; 
sajnálattal jegyzi meg, hogy az Európai 
Tanács nem lépett előre az Unió nyugat-
balkáni bővítése terén, különös tekintettel 
a tagsági tárgyalások megnyitására 
Észak-Macedóniával és Albániával; 
sürgeti a tagállamokat, a Tanácsot és az 
Európai Bizottságot, hogy tartsák fenn a 
szoros viszonyt a Nyugat-Balkán 
országaival, az Unió európai kilátásokkal 
kapcsolatos korábbi 
kötelezettségvállalásai szerint járjanak el, 
és támogassák ezen országoknak 
reformjait, amelyek az uniós tagság 
koppenhágai kritériumainak teljesítését 
célozzák; biztosítaniuk kell továbbá, hogy 
minden országot az említett 
követelmények teljesítése terén elért valódi 
előrelépések alapján ítéljenek meg; egy 
hiteles bővítési keretrendszert kell 
fenntartani; emellett tovább kell mélyíteni 
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a régió integrációját a Nyugat-Balkán 
mint az Európai Unió stratégiai partnere 
stabil és békés fejlődésének biztosítása 
érdekében;

Or. en

Módosítás 456
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Martin Horwood, Klemen 
Grošelj, Malik Azmani

Állásfoglalásra irányuló indítvány
59 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

59. hangsúlyozza az EU és más 
nemzetközi intézmények, különösen az 
Afrikai Unió és az EBESZ közötti 
együttműködés fontosságát; úgy véli, hogy 
az EU-nak fokoznia kell a párbeszédet és 
együttműködést a térség harmadik 
országaival, valamint a regionális és 
szubregionális szervezetekkel;

59. hangsúlyozza az EU és más 
nemzetközi intézmények, különösen az 
Afrikai Unió és az EBESZ közötti 
együttműködés fontosságát; úgy véli, hogy 
az EU-nak fokoznia kell a párbeszédet és 
együttműködést az értékeit és stratégiai 
prioritásait osztó harmadik országokkal, 
valamint a regionális és szubregionális 
szervezetekkel;

Or. fr

Módosítás 457
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Állásfoglalásra irányuló indítvány
59 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

59. hangsúlyozza az EU és más 
nemzetközi intézmények, különösen az 
Afrikai Unió és az EBESZ közötti 
együttműködés fontosságát; úgy véli, hogy 
az EU-nak fokoznia kell a párbeszédet és 
együttműködést a térség harmadik 
országaival, valamint a regionális és 
szubregionális szervezetekkel;

59. hangsúlyozza az EU és más 
nemzetközi intézmények, különösen az 
EBESZ és az Afrikai Unió közötti 
együttműködés fontosságát; úgy véli, hogy 
az EU-nak fokoznia kell a párbeszédet és 
együttműködést a térség harmadik 
országaival, valamint a regionális és 
szubregionális szervezetekkel;
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Or. en

Módosítás 458
Joachim Schuster

Állásfoglalásra irányuló indítvány
59 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

59a. úgy véli, hogy az Oroszországgal 
való fokozódó konfliktus fényében egy új 
enyhülési politikára van szükség 
Európában, amely figyelembe veszi a 
kelet-európai tagállamok és a keleti 
partnerországok biztonsági igényeit és azt, 
hogy Oroszországot fenyegetésnek 
tekintik; szorgalmazza ezért, hogy az 
EBESZ ernyőszervezetként vállaljon 
határozottabb szerepet a NATO és a 
Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezete 
(CSTO) közötti párbeszédben, amely az új 
európai biztonsági együttműködésről és 
biztonsági architektúráról folyik, valamint 
az EU és az Eurázsiai Gazdasági Unió 
(EEU) közötti gazdasági 
együttműködésben; szorgalmazza tovább a 
párbeszéd megerősítését az ENSZ szintjén, 
különösen hogy bátorítsák Kínát és a 
többi államot a fegyverzet-ellenőrzés, a 
globális nukleáris és konvencionális 
lefegyverzés fokozására, valamint a 
fegyverek elterjedésének 
megakadályozására;

Or. en

Módosítás 459
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Állásfoglalásra irányuló indítvány
60 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás
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60. az együttműködésekkel és az 
intézményi partnerségekkel 
párhuzamosan támogatja az EU-n, a 
NATO-n és az ENSZ-en belüli különböző 
rugalmas, sokoldalú, nyitott és 
ugyanakkor működőképes, ambiciózus és 
igényes struktúrák kombinációját, 
amelyek megkönnyíthetik a műveletek 
terén a közös kötelezettségvállalásokat, 
ezáltal erősítve az EU operatív stratégiai 
autonómiáját; ezzel összefüggésben 
hangsúlyozza, hogy az olyan 
együttműködési példák, mint az európai 
beavatkozási kezdeményezés, az északi 
védelmi együttműködés (NORDEFCO) 
vagy Németország és Hollandia fegyveres 
erőinek egyre fokozódó integrációja, 
összhangban vannak a tagállamok közötti 
katonai együttműködés erősítésének 
logikával;

törölve

Or. fr

Módosítás 460
Mick Wallace, Luke Ming Flanagan, Manu Pineda

Állásfoglalásra irányuló indítvány
60 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

60. az együttműködésekkel és az 
intézményi partnerségekkel párhuzamosan 
támogatja az EU-n, a NATO-n és az 
ENSZ-en belüli különböző rugalmas, 
sokoldalú, nyitott és ugyanakkor 
működőképes, ambiciózus és igényes 
struktúrák kombinációját, amelyek 
megkönnyíthetik a műveletek terén a közös 
kötelezettségvállalásokat, ezáltal erősítve 
az EU operatív stratégiai autonómiáját; 
ezzel összefüggésben hangsúlyozza, hogy 
az olyan együttműködési példák, mint az 
európai beavatkozási kezdeményezés, az 
északi védelmi együttműködés 
(NORDEFCO) vagy Németország és 
Hollandia fegyveres erőinek egyre 

60. az együttműködésekkel és az 
intézményi partnerségekkel párhuzamosan 
támogatja az EU-n, a NATO-n és az 
ENSZ-en belüli különböző rugalmas, 
sokoldalú, nyitott és ugyanakkor 
működőképes, ambiciózus és igényes 
struktúrák kombinációját, amelyek 
megkönnyíthetik a műveletek terén a közös 
kötelezettségvállalásokat, ezáltal erősítve 
az EU operatív stratégiai autonómiáját;
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fokozódó integrációja, összhangban 
vannak a tagállamok közötti katonai 
együttműködés erősítésének logikával;

Or. en

Módosítás 461
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Állásfoglalásra irányuló indítvány
60 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

60. az együttműködésekkel és az 
intézményi partnerségekkel párhuzamosan 
támogatja az EU-n, a NATO-n és az 
ENSZ-en belüli különböző rugalmas, 
sokoldalú, nyitott és ugyanakkor 
működőképes, ambiciózus és igényes 
struktúrák kombinációját, amelyek 
megkönnyíthetik a műveletek terén a közös 
kötelezettségvállalásokat, ezáltal erősítve 
az EU operatív stratégiai autonómiáját; 
ezzel összefüggésben hangsúlyozza, hogy 
az olyan együttműködési példák, mint az 
európai beavatkozási kezdeményezés, az 
északi védelmi együttműködés 
(NORDEFCO) vagy Németország és 
Hollandia fegyveres erőinek egyre 
fokozódó integrációja, összhangban 
vannak a tagállamok közötti katonai 
együttműködés erősítésének logikával;

60. az együttműködésekkel és az 
intézményi partnerségekkel párhuzamosan 
támogatja az EU-n, a NATO-n és az 
ENSZ-en belüli különböző rugalmas, 
sokoldalú, nyitott és ugyanakkor 
működőképes, ambiciózus és igényes 
struktúrák kombinációját, amelyek 
megkönnyíthetik a műveletek terén a közös 
kötelezettségvállalásokat, ezáltal erősítve 
az EU operatív autonómiáját; ezzel 
összefüggésben hangsúlyozza, hogy az 
olyan együttműködési példák, mint az 
európai beavatkozási kezdeményezés, az 
északi védelmi együttműködés 
(NORDEFCO), a közös expedíciós erő 
vagy Németország és Hollandia fegyveres 
erőinek egyre fokozódó integrációja, 
összhangban vannak a tagállamok közötti 
katonai együttműködés erősítésének 
logikával;

Or. en

Módosítás 462
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Állásfoglalásra irányuló indítvány
60 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás
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60. az együttműködésekkel és az 
intézményi partnerségekkel párhuzamosan 
támogatja az EU-n, a NATO-n és az 
ENSZ-en belüli különböző rugalmas, 
sokoldalú, nyitott és ugyanakkor 
működőképes, ambiciózus és igényes 
struktúrák kombinációját, amelyek 
megkönnyíthetik a műveletek terén a közös 
kötelezettségvállalásokat, ezáltal erősítve 
az EU operatív stratégiai autonómiáját; 
ezzel összefüggésben hangsúlyozza, hogy 
az olyan együttműködési példák, mint az 
európai beavatkozási kezdeményezés, az 
északi védelmi együttműködés 
(NORDEFCO) vagy Németország és 
Hollandia fegyveres erőinek egyre 
fokozódó integrációja, összhangban 
vannak a tagállamok közötti katonai 
együttműködés erősítésének logikával;

60. az együttműködésekkel és az 
intézményi partnerségekkel párhuzamosan 
támogatja az EU-n, a NATO-n és az 
ENSZ-en belüli különböző rugalmas, 
sokoldalú, nyitott és ugyanakkor 
működőképes, ambiciózus és igényes 
struktúrák kombinációját, amelyek 
megkönnyíthetik a műveletek terén a közös 
kötelezettségvállalásokat, ezáltal erősítve 
az EU operatív célkitűzéseit; ezzel 
összefüggésben hangsúlyozza, hogy az 
olyan együttműködési példák, mint az 
európai beavatkozási kezdeményezés, az 
északi védelmi együttműködés 
(NORDEFCO), a visegrádi országok (V4-
ek) vagy Németország és Hollandia 
fegyveres erőinek egyre fokozódó 
integrációja, összhangban vannak a 
tagállamok közötti katonai együttműködés 
erősítésének logikával;

Or. en

Módosítás 463
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Állásfoglalásra irányuló indítvány
60 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

60. az együttműködésekkel és az 
intézményi partnerségekkel párhuzamosan 
támogatja az EU-n, a NATO-n és az 
ENSZ-en belüli különböző rugalmas, 
sokoldalú, nyitott és ugyanakkor 
működőképes, ambiciózus és igényes 
struktúrák kombinációját, amelyek 
megkönnyíthetik a műveletek terén a közös 
kötelezettségvállalásokat, ezáltal erősítve 
az EU operatív stratégiai autonómiáját; 
ezzel összefüggésben hangsúlyozza, hogy 
az olyan együttműködési példák, mint az 
európai beavatkozási kezdeményezés, az 
északi védelmi együttműködés 
(NORDEFCO) vagy Németország és 
Hollandia fegyveres erőinek egyre 

60. az együttműködésekkel és az 
intézményi partnerségekkel párhuzamosan 
támogatja az EU-n, a NATO-n, az EBESZ-
en és az ENSZ-en belüli különböző 
rugalmas, sokoldalú, nyitott és ugyanakkor 
működőképes, ambiciózus és igényes 
struktúrák kombinációját, amelyek 
megkönnyíthetik a műveletek terén a közös 
kötelezettségvállalásokat, ezáltal erősítve 
az EU operatív stratégiai autonómiáját; 
ezzel összefüggésben hangsúlyozza, hogy 
az olyan együttműködési példák, mint az 
európai beavatkozási kezdeményezés, az 
északi védelmi együttműködés 
(NORDEFCO) vagy Németország és 
Hollandia fegyveres erőinek egyre 
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fokozódó integrációja, összhangban 
vannak a tagállamok közötti katonai 
együttműködés erősítésének logikával;

fokozódó integrációja, összhangban 
vannak a tagállamok közötti katonai 
együttműködés erősítésének logikával;

Or. en

Módosítás 464
Hannah Neumann
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Állásfoglalásra irányuló indítvány
60 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

60. az együttműködésekkel és az 
intézményi partnerségekkel párhuzamosan 
támogatja az EU-n, a NATO-n és az 
ENSZ-en belüli különböző rugalmas, 
sokoldalú, nyitott és ugyanakkor 
működőképes, ambiciózus és igényes 
struktúrák kombinációját, amelyek 
megkönnyíthetik a műveletek terén a közös 
kötelezettségvállalásokat, ezáltal erősítve 
az EU operatív stratégiai autonómiáját; 
ezzel összefüggésben hangsúlyozza, hogy 
az olyan együttműködési példák, mint az 
európai beavatkozási kezdeményezés, az 
északi védelmi együttműködés 
(NORDEFCO) vagy Németország és 
Hollandia fegyveres erőinek egyre 
fokozódó integrációja, összhangban 
vannak a tagállamok közötti katonai 
együttműködés erősítésének logikával;

60. az együttműködésekkel és az 
intézményi partnerségekkel párhuzamosan 
támogatja az EU-n, a NATO-n és az 
ENSZ-en belüli különböző rugalmas, 
sokoldalú, nyitott és ugyanakkor 
működőképes, ambiciózus és igényes 
struktúrák kombinációját, amelyek 
megkönnyíthetik a műveletek terén a közös 
kötelezettségvállalásokat, ezáltal erősítve a 
KKBP-t és a KBVP-t; ezzel 
összefüggésben hangsúlyozza, hogy az 
olyan együttműködési példák, mint az 
európai beavatkozási kezdeményezés, az 
északi védelmi együttműködés 
(NORDEFCO) vagy Németország és 
Hollandia fegyveres erőinek egyre 
fokozódó integrációja, összhangban 
vannak a tagállamok közötti katonai 
együttműködés erősítésének logikával;

Or. en

Módosítás 465
Attila Ara-Kovács, Juozas Olekas, Giuliano Pisapia, Claudiu Manda, Pierfrancesco 
Majorino, Joachim Schuster, Nikos Androulakis, Tonino Picula

Állásfoglalásra irányuló indítvány
60 a bekezdés (új)
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

60a. a nukleáris proliferáció 
veszélyének kezelése érdekében 
hangsúlyozza az Európai Unió és az 
érintett felek közötti többoldalú 
tárgyalások fontosságát; sürgeti a 
nukleáris szerződések tiszteletben tartását, 
a közép-hatótávolságú nukleáris erőkről 
szóló szerződést felváltó új szerződés 
megkötésének támogatását, valamint az 
atomsorompó-szerződés megújítását 2020-
ban;

Or. en

Módosítás 466
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Charlie Weimers

Állásfoglalásra irányuló indítvány
60 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

60a. elismeri, hogy a politikai és 
gazdasági stabilitásnak, valamint a 
Szubszaharai-Afrikában kialakított 
katonai képességeknek és 
együttműködésnek kulcsszerepük van a 
dzsihádista tevékenységek terjedésének és 
a migránsválságnak a mérséklésében, 
valamint a szélsőségesség térnyerésének 
és befolyásának leküzdésében;

Or. en

Módosítás 467
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Állásfoglalásra irányuló indítvány
60 b bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás
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60b. elismeri és támogatja a líbiai 
határellenőrzést segítő európai uniós 
missziót (EUBAM), amely támogatta a 
demokratikus átmenetet, valamint képzést 
és a tanácsadást nyújt a líbiai szárazföldi, 
légi és tengeri határbiztonság számára, és 
fejleszti azt;

Or. en

Módosítás 468
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Állásfoglalásra irányuló indítvány
60 c bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

60c. felszólítja az EU-t, hogy tartsa be a 
negyedik EU–Afrika csúcstalálkozón a 
gazdasági és politikai stabilitás 
támogatására tett kötelezettségvállalását, 
és továbbra is támogassa az afrikai 
készenléti erők képességeit;

Or. en

Módosítás 469
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Állásfoglalásra irányuló indítvány
60 d bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

60d. javasolja, hogy a tagállamok a 
szövetségesek közötti interoperabilitás 
fenntartása érdekében a NATO-
szabványoknak megfelelő 
fegyverrendszereket és lőszereket 
vezessenek be;

Or. en
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Módosítás 470
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski

Állásfoglalásra irányuló indítvány
60 e bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

60e. arra bátorítja a tagállamokat, hogy 
folytassák az együttműködést az Afrikai 
Unióval, és továbbra is tartsák be a már 
megtett kötelezettségvállalásaikat;

Or. en

Módosítás 471
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar

Állásfoglalásra irányuló indítvány
60 f bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

60f. arra bátorítja a tagállamokat, hogy 
folytassák az együttműködést az ASEAN-
országokkal a már elfogadott összes 
területen, és hangsúlyozza azt is, hogy 
együtt kell működni a gazdasági ügyekben 
és a terrorizmus elleni küzdelemben;

Or. en

Módosítás 472
Geoffrey Van Orden, Anna Fotyga, Mazaly Aguilar, Witold Jan Waszczykowski, 
Charlie Weimers

Állásfoglalásra irányuló indítvány
60 g bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

60g. elismeri az Északi-sarkvidék 
növekvő politikai, gazdasági, környezeti, 
biztonsági és stratégiai értékét, és sürgeti 
a tagállamokat, hogy folytassák az 
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együttműködést az Északi-sarkvidéki 
Tanáccsal az Unió érdekkörébe tartozó 
minden kérdésben, és alakítsanak ki 
átfogó stratégiát a régióval kapcsolatban;

Or. en

Módosítás 473
Raphaël Glucksmann, Attila Ara-Kovács

Állásfoglalásra irányuló indítvány
61 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

61. véleménye szerint ezek az európai 
védelem terén elért eredmények 
megnyitják az utat a jelentős strukturális 
változtatásokhoz; tudomásul veszi a 
Védelem és Űrkutatás Főigazgatóság 
létrehozásának bejelentését az Európai 
Bizottságban, amely a belső piacért felelős 
biztosjelölt alá fog tartozni; megjegyzi, 
hogy ennek az új főigazgatóságnak kell 
felelnie a tagállami fellépések 
támogatásáért, koordinálásáért és 
kiegészítéséért az európai védelem 
területén, ezáltal hozzájárulva az európai 
stratégiai autonómia megerősítéséhez; 
tudomásul veszi az öt fő feladatának 
meghatározását (az EFA végrehajtása és 
ellenőrzése, egy nyitott és versengő 
európai védelmieszköz-piac létrehozása, a 
katonai mobilitásra vonatkozó cselekvési 
terv végrehajtása, az erős és innovatív 
űripar megerősítése, a jövőbeli űrprogram 
végrehajtása), de felhívja a Bizottságot, 
hogy részletesebben határozza meg az új 
főigazgatóság feladatait; felteszi a kérdést, 
hogy milyen lesz annak kapcsolata a 
védelmi politika terén és az egyéb 
vonatkozó területeken aktív más 
struktúrákkal (EVÜ, EKSZ stb.);

61. véleménye szerint ezek az európai 
védelem terén elért eredmények 
megnyitják az utat a jelentős strukturális 
változtatásokhoz, beleértve azt is, hogy az 
EUSZ 42. cikkének (2) bekezdésében 
előírtak szerint a közeljövőben létrehozzák 
a közös védelmet; úgy véli, hogy az 
Európa jövőjéről tartott konferenciának el 
kell gondolkodnia az európai védelemről, 
megfelelő választ adva az Unió stratégiai 
környezetében bekövetkező fejleményekre, 
azáltal is, hogy megfontolja a Szerződések 
módosításait;

Or. en
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Módosítás 474
Tonino Picula

Állásfoglalásra irányuló indítvány
61 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

61. véleménye szerint ezek az európai 
védelem terén elért eredmények 
megnyitják az utat a jelentős strukturális 
változtatásokhoz; tudomásul veszi a 
Védelem és Űrkutatás Főigazgatóság 
létrehozásának bejelentését az Európai 
Bizottságban, amely a belső piacért felelős 
biztosjelölt alá fog tartozni; megjegyzi, 
hogy ennek az új főigazgatóságnak kell 
felelnie a tagállami fellépések 
támogatásáért, koordinálásáért és 
kiegészítéséért az európai védelem 
területén, ezáltal hozzájárulva az európai 
stratégiai autonómia megerősítéséhez; 
tudomásul veszi az öt fő feladatának 
meghatározását (az EFA végrehajtása és 
ellenőrzése, egy nyitott és versengő 
európai védelmieszköz-piac létrehozása, a 
katonai mobilitásra vonatkozó cselekvési 
terv végrehajtása, az erős és innovatív 
űripar megerősítése, a jövőbeli űrprogram 
végrehajtása), de felhívja a Bizottságot, 
hogy részletesebben határozza meg az új 
főigazgatóság feladatait; felteszi a kérdést, 
hogy milyen lesz annak kapcsolata a 
védelmi politika terén és az egyéb 
vonatkozó területeken aktív más 
struktúrákkal (EVÜ, EKSZ stb.);

61. véleménye szerint ezek az európai 
védelem terén elért eredmények 
megnyitják az utat a jelentős strukturális 
változtatásokhoz; tudomásul veszi a 
Védelem és Űrkutatás Főigazgatóság 
létrehozásának bejelentését az Európai 
Bizottságban, amely a belső piacért felelős 
biztosjelölt alá fog tartozni; megjegyzi, 
hogy ennek az új főigazgatóságnak kell 
felelnie a tagállami fellépések 
támogatásáért, koordinálásáért és 
kiegészítéséért az európai védelem 
területén, ezáltal hozzájárulva az európai 
stratégiai autonómia megerősítéséhez; 
tudomásul veszi az öt fő feladatának 
meghatározását (az EFA végrehajtása és 
ellenőrzése, egy nyitott és versengő 
európai védelmieszköz-piac létrehozása, a 
katonai mobilitásra vonatkozó cselekvési 
terv végrehajtása, az erős és innovatív 
űripar megerősítése, a jövőbeli űrprogram 
végrehajtása), de felhívja a Bizottságot, 
hogy részletesebben határozza meg az új 
főigazgatóság feladatait; felteszi a kérdést, 
hogy milyen lesz annak kapcsolata a 
védelmi politika terén és az egyéb 
vonatkozó területeken aktív más 
struktúrákkal (EVÜ, EKSZ stb.), hogy 
maximalizálja a rendelkezésre álló 
erőforrások hatékonyságát, és biztosítsa 
az eredményes együttműködést;

Or. en

Módosítás 475
Hannah Neumann
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Állásfoglalásra irányuló indítvány
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61 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

61. véleménye szerint ezek az európai 
védelem terén elért eredmények 
megnyitják az utat a jelentős strukturális 
változtatásokhoz; tudomásul veszi a 
Védelem és Űrkutatás Főigazgatóság 
létrehozásának bejelentését az Európai 
Bizottságban, amely a belső piacért felelős 
biztosjelölt alá fog tartozni; megjegyzi, 
hogy ennek az új főigazgatóságnak kell 
felelnie a tagállami fellépések 
támogatásáért, koordinálásáért és 
kiegészítéséért az európai védelem 
területén, ezáltal hozzájárulva az európai 
stratégiai autonómia megerősítéséhez; 
tudomásul veszi az öt fő feladatának 
meghatározását (az EFA végrehajtása és 
ellenőrzése, egy nyitott és versengő 
európai védelmieszköz-piac létrehozása, a 
katonai mobilitásra vonatkozó cselekvési 
terv végrehajtása, az erős és innovatív 
űripar megerősítése, a jövőbeli űrprogram 
végrehajtása), de felhívja a Bizottságot, 
hogy részletesebben határozza meg az új 
főigazgatóság feladatait; felteszi a kérdést, 
hogy milyen lesz annak kapcsolata a 
védelmi politika terén és az egyéb 
vonatkozó területeken aktív más 
struktúrákkal (EVÜ, EKSZ stb.);

61. véleménye szerint ezek az európai 
védelem terén elért eredmények 
megnyitják az utat a jelentős strukturális 
változtatásokhoz; tudomásul veszi a 
Védelem és Űrkutatás Főigazgatóság 
létrehozásának bejelentését az Európai 
Bizottságban, amely a belső piacért felelős 
biztosjelölt alá fog tartozni; megjegyzi, 
hogy ennek az új főigazgatóságnak kell 
felelnie a tagállami fellépések 
támogatásáért, koordinálásáért és 
kiegészítéséért az európai védelem 
területén; tudomásul veszi az öt fő 
feladatának meghatározását (az EFA 
végrehajtása és ellenőrzése, egy nyitott és 
versengő európai védelmieszköz-piac 
létrehozása, a katonai mobilitásra 
vonatkozó cselekvési terv végrehajtása, az 
erős és innovatív űripar megerősítése, a 
jövőbeli űrprogram végrehajtása), de 
felhívja a Bizottságot, hogy részletesebben 
határozza meg az új főigazgatóság 
feladatait; felteszi a kérdést, hogy milyen 
lesz annak kapcsolata a védelmi politika 
terén és az egyéb vonatkozó területeken 
aktív más struktúrákkal (EVÜ, EKSZ stb.), 
és milyen kezdeményezéseket fog tenni a 
2009. évi védelmi csomag, valamint a 
feltörekvő európai védelmi piac és az 
export-ellenőrzés egyéb szabályozási 
szempontjainak érvényesítése érdekében;

Or. en

Módosítás 476
Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Nicolas Bay

Állásfoglalásra irányuló indítvány
61 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

61. véleménye szerint ezek az európai 61. ellenzi a Védelem és Űrkutatás 
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védelem terén elért eredmények 
megnyitják az utat a jelentős strukturális 
változtatásokhoz; tudomásul veszi a 
Védelem és Űrkutatás Főigazgatóság 
létrehozásának bejelentését az Európai 
Bizottságban, amely a belső piacért felelős 
biztosjelölt alá fog tartozni; megjegyzi, 
hogy ennek az új főigazgatóságnak kell 
felelnie a tagállami fellépések 
támogatásáért, koordinálásáért és 
kiegészítéséért az európai védelem 
területén, ezáltal hozzájárulva az európai 
stratégiai autonómia megerősítéséhez; 
tudomásul veszi az öt fő feladatának 
meghatározását (az EFA végrehajtása és 
ellenőrzése, egy nyitott és versengő 
európai védelmieszköz-piac létrehozása, a 
katonai mobilitásra vonatkozó cselekvési 
terv végrehajtása, az erős és innovatív 
űripar megerősítése, a jövőbeli űrprogram 
végrehajtása), de felhívja a Bizottságot, 
hogy részletesebben határozza meg az új 
főigazgatóság feladatait; felteszi a kérdést, 
hogy milyen lesz annak kapcsolata a 
védelmi politika terén és az egyéb 
vonatkozó területeken aktív más 
struktúrákkal (EVÜ, EKSZ stb.);

Főigazgatóság létrehozását az Európai 
Bizottságban, amely a belső piacért felelős 
biztosjelölt alá fog tartozni; megjegyzi, 
hogy ennek az új főigazgatóságnak kell 
felelnie a tagállami fellépések 
támogatásáért, koordinálásáért és 
kiegészítéséért az európai védelem 
területén, ezáltal hozzájárulva az európai 
stratégiai autonómia megerősítéséhez; 
tudomásul veszi az öt fő feladatának 
meghatározását (az EFA végrehajtása és 
ellenőrzése, egy nyitott és versengő 
európai védelmieszköz-piac létrehozása, a 
katonai mobilitásra vonatkozó cselekvési 
terv végrehajtása, az erős és innovatív 
űripar megerősítése, a jövőbeli űrprogram 
végrehajtása), de felhívja a Bizottságot, 
hogy részletesebben határozza meg az új 
főigazgatóság feladatait; felteszi a kérdést, 
hogy milyen lesz annak kapcsolata a 
védelmi politika terén és az egyéb 
vonatkozó területeken aktív más 
struktúrákkal (EVÜ, EKSZ stb.);

Or. fr

Módosítás 477
Kris Peeters

Állásfoglalásra irányuló indítvány
61 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

61. véleménye szerint ezek az európai 
védelem terén elért eredmények 
megnyitják az utat a jelentős strukturális 
változtatásokhoz; tudomásul veszi a 
Védelem és Űrkutatás Főigazgatóság 
létrehozásának bejelentését az Európai 
Bizottságban, amely a belső piacért felelős 
biztosjelölt alá fog tartozni; megjegyzi, 
hogy ennek az új főigazgatóságnak kell 

61. véleménye szerint ezek az európai 
védelem terén elért eredmények 
megnyitják az utat a jelentős strukturális 
változtatásokhoz; üdvözli a Védelem és 
Űrkutatás Főigazgatóság létrehozásának 
bejelentését az Európai Bizottságban, 
amely a belső piacért felelős biztosjelölt 
alá fog tartozni; megjegyzi, hogy ennek az 
új főigazgatóságnak kell felelnie a 
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felelnie a tagállami fellépések 
támogatásáért, koordinálásáért és 
kiegészítéséért az európai védelem 
területén, ezáltal hozzájárulva az európai 
stratégiai autonómia megerősítéséhez; 
tudomásul veszi az öt fő feladatának 
meghatározását (az EFA végrehajtása és 
ellenőrzése, egy nyitott és versengő 
európai védelmieszköz-piac létrehozása, a 
katonai mobilitásra vonatkozó cselekvési 
terv végrehajtása, az erős és innovatív 
űripar megerősítése, a jövőbeli űrprogram 
végrehajtása), de felhívja a Bizottságot, 
hogy részletesebben határozza meg az új 
főigazgatóság feladatait; felteszi a kérdést, 
hogy milyen lesz annak kapcsolata a 
védelmi politika terén és az egyéb 
vonatkozó területeken aktív más 
struktúrákkal (EVÜ, EKSZ stb.);

tagállami fellépések támogatásáért, 
koordinálásáért és kiegészítéséért az 
európai védelem területén, ezáltal 
hozzájárulva az európai stratégiai 
autonómia megerősítéséhez; tudomásul 
veszi az öt fő feladatának meghatározását 
(az EFA végrehajtása és ellenőrzése, egy 
nyitott és versengő európai védelmieszköz-
piac létrehozása, a katonai mobilitásra 
vonatkozó cselekvési terv végrehajtása, az 
erős és innovatív űripar megerősítése, a 
jövőbeli űrprogram végrehajtása), de 
felhívja a Bizottságot, hogy részletesebben 
határozza meg az új főigazgatóság 
feladatait; ösztönzi a Bizottságot egy terv 
bemutatására, amely felvázolja, hogy 
milyen lesz annak kapcsolata a védelmi 
politika terén és az egyéb vonatkozó 
területeken aktív más struktúrákkal (EVÜ, 
EKSZ stb.);

Or. en

Módosítás 478
Rasa Juknevičienė, Andrius Kubilius, Sandra Kalniete

Állásfoglalásra irányuló indítvány
61 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

61. véleménye szerint ezek az európai 
védelem terén elért eredmények 
megnyitják az utat a jelentős strukturális 
változtatásokhoz; tudomásul veszi a 
Védelem és Űrkutatás Főigazgatóság 
létrehozásának bejelentését az Európai 
Bizottságban, amely a belső piacért felelős 
biztosjelölt alá fog tartozni; megjegyzi, 
hogy ennek az új főigazgatóságnak kell 
felelnie a tagállami fellépések 
támogatásáért, koordinálásáért és 
kiegészítéséért az európai védelem 
területén, ezáltal hozzájárulva az európai 
stratégiai autonómia megerősítéséhez; 
tudomásul veszi az öt fő feladatának 
meghatározását (az EFA végrehajtása és 

61. véleménye szerint ezek az európai 
védelem terén elért eredmények 
megjelennek a strukturális 
változtatásokban; tudomásul veszi a 
Védelem és Űrkutatás Főigazgatóság 
létrehozásának bejelentését az Európai 
Bizottságban, amely a belső piacért felelős 
biztosjelölt alá fog tartozni; megjegyzi, 
hogy ennek az új főigazgatóságnak kell 
felelnie a tagállami fellépések 
támogatásáért, koordinálásáért és 
kiegészítéséért az európai védelem 
területén; tudomásul veszi az öt fő 
feladatának meghatározását (az EFA 
végrehajtása és ellenőrzése, egy nyitott és 
versengő európai védelmieszköz-piac 
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ellenőrzése, egy nyitott és versengő 
európai védelmieszköz-piac létrehozása, a 
katonai mobilitásra vonatkozó cselekvési 
terv végrehajtása, az erős és innovatív 
űripar megerősítése, a jövőbeli űrprogram 
végrehajtása), de felhívja a Bizottságot, 
hogy részletesebben határozza meg az új 
főigazgatóság feladatait; felteszi a kérdést, 
hogy milyen lesz annak kapcsolata a 
védelmi politika terén és az egyéb 
vonatkozó területeken aktív más 
struktúrákkal (EVÜ, EKSZ stb.);

létrehozása, a katonai mobilitásra 
vonatkozó cselekvési terv végrehajtása, az 
erős és innovatív űripar megerősítése, a 
jövőbeli űrprogram végrehajtása), de 
felhívja a Bizottságot, hogy részletesebben 
határozza meg az új főigazgatóság 
feladatait; felteszi a kérdést, hogy milyen 
lesz annak kapcsolata a védelmi politika 
terén és az egyéb vonatkozó területeken 
aktív más struktúrákkal (EVÜ, EKSZ stb.);

Or. en

Módosítás 479
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Hilde Vautmans, Martin Horwood

Állásfoglalásra irányuló indítvány
61 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

61. véleménye szerint ezek az európai 
védelem terén elért eredmények 
megnyitják az utat a jelentős strukturális 
változtatásokhoz; tudomásul veszi a 
Védelem és Űrkutatás Főigazgatóság 
létrehozásának bejelentését az Európai 
Bizottságban, amely a belső piacért felelős 
biztosjelölt alá fog tartozni; megjegyzi, 
hogy ennek az új főigazgatóságnak kell 
felelnie a tagállami fellépések 
támogatásáért, koordinálásáért és 
kiegészítéséért az európai védelem 
területén, ezáltal hozzájárulva az európai 
stratégiai autonómia megerősítéséhez; 
tudomásul veszi az öt fő feladatának 
meghatározását (az EFA végrehajtása és 
ellenőrzése, egy nyitott és versengő 
európai védelmieszköz-piac létrehozása, a 
katonai mobilitásra vonatkozó cselekvési 
terv végrehajtása, az erős és innovatív 
űripar megerősítése, a jövőbeli űrprogram 
végrehajtása), de felhívja a Bizottságot, 
hogy részletesebben határozza meg az új 

61. véleménye szerint ezek az európai 
védelem terén elért eredmények 
megnyitják az utat a jelentős strukturális 
változtatásokhoz; üdvözli a Védelmi és 
Űripari Főigazgatóság létrehozásának 
bejelentését az Európai Bizottságban, 
amely a belső piacért felelős biztos alá fog 
tartozni; megjegyzi, hogy ennek az új 
főigazgatóságnak kell felelnie a tagállami 
fellépések támogatásáért, koordinálásáért 
és kiegészítéséért az európai védelem 
területén, ezáltal hozzájárulva az európai 
stratégiai autonómia megerősítéséhez; 
tudomásul veszi az öt fő feladatának 
meghatározását (az EFA végrehajtása és 
ellenőrzése, egy nyitott és versengő 
európai védelmieszköz-piac létrehozása, a 
katonai mobilitásra vonatkozó cselekvési 
terv végrehajtása, az erős és innovatív 
űripar megerősítése, a jövőbeli űrprogram 
végrehajtása); felhívja a Bizottságot, hogy 
részletesebben határozza meg az új 
főigazgatóság feladatait; felteszi a kérdést, 
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főigazgatóság feladatait; felteszi a kérdést, 
hogy milyen lesz annak kapcsolata a 
védelmi politika terén és az egyéb 
vonatkozó területeken aktív más 
struktúrákkal (EVÜ, EKSZ stb.);

hogy milyen lesz annak kapcsolata a 
védelmi politika terén és az egyéb 
vonatkozó területeken aktív más 
struktúrákkal (EVÜ, EKSZ stb.);

Or. fr

Módosítás 480
Michael Gahler

Állásfoglalásra irányuló indítvány
61 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

61. véleménye szerint ezek az európai 
védelem terén elért eredmények 
megnyitják az utat a jelentős strukturális 
változtatásokhoz; tudomásul veszi a 
Védelem és Űrkutatás Főigazgatóság 
létrehozásának bejelentését az Európai 
Bizottságban, amely a belső piacért felelős 
biztosjelölt alá fog tartozni; megjegyzi, 
hogy ennek az új főigazgatóságnak kell 
felelnie a tagállami fellépések 
támogatásáért, koordinálásáért és 
kiegészítéséért az európai védelem 
területén, ezáltal hozzájárulva az európai 
stratégiai autonómia megerősítéséhez; 
tudomásul veszi az öt fő feladatának 
meghatározását (az EFA végrehajtása és 
ellenőrzése, egy nyitott és versengő 
európai védelmieszköz-piac létrehozása, a 
katonai mobilitásra vonatkozó cselekvési 
terv végrehajtása, az erős és innovatív 
űripar megerősítése, a jövőbeli űrprogram 
végrehajtása), de felhívja a Bizottságot, 
hogy részletesebben határozza meg az új 
főigazgatóság feladatait; felteszi a kérdést, 
hogy milyen lesz annak kapcsolata a 
védelmi politika terén és az egyéb 
vonatkozó területeken aktív más 
struktúrákkal (EVÜ, EKSZ stb.);

61. véleménye szerint ezek az európai 
védelem terén elért eredmények 
megnyitják az utat a jelentős strukturális 
változtatásokhoz; tudomásul veszi a 
Védelmi ipari és Űrkutatási Főigazgatóság 
létrehozásának bejelentését az Európai 
Bizottságban, amely a belső piacért felelős 
biztosjelölt alá fog tartozni; megjegyzi, 
hogy ennek az új főigazgatóságnak kell 
felelnie a tagállami fellépések 
támogatásáért, koordinálásáért és 
kiegészítéséért az európai védelem 
területén, ezáltal hozzájárulva az európai 
stratégiai autonómia megerősítéséhez; 
tudomásul veszi az öt fő feladatának 
meghatározását (az EFA végrehajtása és 
ellenőrzése, egy nyitott és versengő 
európai védelmieszköz-piac létrehozása, a 
katonai mobilitásra vonatkozó cselekvési 
terv végrehajtása, az erős és innovatív 
űripar megerősítése, a jövőbeli űrprogram 
végrehajtása), de felhívja a Bizottságot, 
hogy részletesebben határozza meg az új 
főigazgatóság feladatait; felteszi a kérdést, 
hogy milyen lesz annak kapcsolata a 
védelmi politika terén és az egyéb 
vonatkozó területeken aktív más 
struktúrákkal (EVÜ, EKSZ stb.);

Or. de
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Módosítás 481
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Petras Auštrevičius, Klemen Grošelj, Malik Azmani, 
Nathalie Loiseau, Michal Šimečka, Christophe Grudler

Állásfoglalásra irányuló indítvány
61 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

61. véleménye szerint ezek az európai 
védelem terén elért eredmények 
megnyitják az utat a jelentős strukturális 
változtatásokhoz; tudomásul veszi a 
Védelem és Űrkutatás Főigazgatóság 
létrehozásának bejelentését az Európai 
Bizottságban, amely a belső piacért felelős 
biztosjelölt alá fog tartozni; megjegyzi, 
hogy ennek az új főigazgatóságnak kell 
felelnie a tagállami fellépések 
támogatásáért, koordinálásáért és 
kiegészítéséért az európai védelem 
területén, ezáltal hozzájárulva az európai 
stratégiai autonómia megerősítéséhez; 
tudomásul veszi az öt fő feladatának 
meghatározását (az EFA végrehajtása és 
ellenőrzése, egy nyitott és versengő 
európai védelmieszköz-piac létrehozása, a 
katonai mobilitásra vonatkozó cselekvési 
terv végrehajtása, az erős és innovatív 
űripar megerősítése, a jövőbeli űrprogram 
végrehajtása), de felhívja a Bizottságot, 
hogy részletesebben határozza meg az új 
főigazgatóság feladatait; felteszi a kérdést, 
hogy milyen lesz annak kapcsolata a 
védelmi politika terén és az egyéb 
vonatkozó területeken aktív más 
struktúrákkal (EVÜ, EKSZ stb.);

61. véleménye szerint ezek az európai 
védelem terén elért eredmények 
megnyitják az utat a jelentős strukturális 
változtatásokhoz; tudomásul veszi a 
Védelem és Űrkutatás Főigazgatóság 
létrehozásának bejelentését az Európai 
Bizottságban, amely a belső piacért felelős 
biztosjelölt alá fog tartozni; megjegyzi, 
hogy ennek az új főigazgatóságnak kell 
felelnie a tagállami fellépések 
támogatásáért, koordinálásáért és 
kiegészítéséért az európai védelem 
területén, ezáltal hozzájárulva az európai 
stratégiai autonómia megerősítéséhez; 
tudomásul veszi az öt fő feladatának 
meghatározását (az EFA végrehajtása és 
ellenőrzése, egy nyitott és versengő 
európai védelmieszköz-piac létrehozása, a 
katonai mobilitásra vonatkozó cselekvési 
terv végrehajtása, az erős és innovatív 
űripar megerősítése, a jövőbeli űrprogram 
végrehajtása), de felhívja a Bizottságot, 
hogy részletesebben határozza meg az új 
főigazgatóság feladatait; hangsúlyozza, 
hogy koordinációt kell folytatni a védelmi 
politika terén és az egyéb vonatkozó 
területeken aktív más struktúrákkal (EVÜ, 
EKSZ stb.);

Or. en

Módosítás 482
Raphaël Glucksmann, Attila Ara-Kovács

Állásfoglalásra irányuló indítvány
61 a bekezdés (új)
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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

61a. tudomásul veszi a Védelem és 
Űrkutatás Főigazgatóság létrehozásának 
bejelentését az Európai Bizottságban, 
amely a belső piacért felelős biztosjelölt 
alá fog tartozni; megjegyzi, hogy ennek az 
új főigazgatóságnak kell felelnie a 
tagállami fellépések támogatásáért, 
koordinálásáért és kiegészítéséért az 
európai védelem területén, ezáltal 
hozzájárulva az európai stratégiai 
autonómia megerősítéséhez; tudomásul 
veszi a főigazgatóság öt fő feladatának 
meghatározását (az EFA végrehajtása és 
ellenőrzése, egy nyitott és versengő 
európai védelmieszköz-piac létrehozása, a 
katonai mobilitásra vonatkozó cselekvési 
terv végrehajtása, az erős és innovatív 
űripar megerősítése, a jövőbeli űrprogram 
végrehajtása), de felhívja a Bizottságot, 
hogy részletesebben határozza meg az új 
főigazgatóság feladatait; felteszi a kérdést, 
hogy milyen lesz annak kapcsolata a 
védelmi politika terén és az egyéb 
vonatkozó területeken aktív más 
struktúrákkal (EDA, EKSZ stb.);

Or. en

Módosítás 483
Christophe Grudler, Nathalie Loiseau, Bernard Guetta

Állásfoglalásra irányuló indítvány
61 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

61a. emlékeztet arra, hogy az új 
formátumok – mint például a Merkel 
kancellár és Macron elnök által javasolt 
EU Biztonsági Tanács –, valamint az 
Unión belüli és a nemzetközi 
hatóságokkal való szorosabb koordináció 
új módjainak kialakítása hatékonyabbá 
tehetik a KKBP döntéshozatali 
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folyamatát; úgy véli, hogy az Európai 
Parlament általi demokratikus ellenőrzés 
biztosítása érdekében e struktúrák 
létrehozása mellett új mechanizmusokat is 
ki kellene alakítani;

Or. fr

Módosítás 484
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Martin Horwood

Állásfoglalásra irányuló indítvány
61 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

61a. kötelezettséget vállal az európai 
védelem terén kialakított missziók, 
eszközök és kezdeményezések nyomon 
követésének és szoros parlamenti 
ellenőrzésének biztosítására; felszólítja az 
alelnököt/főképviselőt, a Tanácsot és a 
különböző érintett uniós struktúrákat, 
hogy az albizottság előtt rendszeresen 
adjanak számot a megbízatásuk 
végrehajtásáról;

Or. fr

Módosítás 485
Nathalie Loiseau, Javier Nart, Bernard Guetta, Petras Auštrevičius, Christophe 
Grudler, Ilhan Kyuchyuk, Urmas Paet, Martin Horwood, Klemen Grošelj

Állásfoglalásra irányuló indítvány
61 b bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

61b. szorgalmazza, hogy a 2016. évi 
globális stratégia szükséges 
kiegészítésként dolgozzanak ki egy 
európai védelmi stratégiát, és ekképpen 
hozzák létre az új mechanizmusok és 
eszközök hatékony végrehajtásához 
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nélkülözhetetlen orientációs és 
programozási keretet;

Or. fr

Módosítás 486
Bernhard Zimniok, Lars Patrick Berg

Állásfoglalásra irányuló indítvány
62 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

62. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt 
az állásfoglalást az Európai Tanácsnak, a 
Tanácsnak, a belső piacért felelős 
biztosjelöltnek, a Bizottság alelnökének/az 
Unió külügyi és biztonságpolitikai 
főképviselőjének, az ENSZ főtitkárának, a 
NATO főtitkárának, az űripar és a 
biztonság és védelem területén működő 
uniós ügynökségeknek, valamint a 
tagállamok kormányainak és nemzeti 
parlamentjeinek.

62. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt 
az állásfoglalást az Európai Tanácsnak, a 
Tanácsnak, a belső piacért felelős 
biztosjelöltnek, a Bizottság alelnökének/az 
Unió külügyi és biztonságpolitikai 
főképviselőjének, az EBESZ-nek, az 
ENSZ főtitkárának, a NATO főtitkárának, 
az űripar és a biztonság és védelem 
területén működő uniós ügynökségeknek, 
valamint a tagállamok kormányainak és 
nemzeti parlamentjeinek.

Or. en


