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AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

a közös kül- és biztonságpolitika (KKBP) fő szempontjairól és alapvető választási 
lehetőségeiről szóló, a 2006. május 17-i intézményközi megállapodás II. része G. 
pontjának (43) bekezdése alapján az Európai Parlamenthez intézett 2009-es éves tanácsi 
jelentésről
(2010/2124(INI))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a közös kül- és biztonságpolitika (KKBP) fő szempontjairól és alapvető 
választási lehetőségeiről szóló, a 2006. május 17-i intézményközi megállapodás II. része 
G. pontjának (43) bekezdése alapján az Európai Parlamenthez 2009-ben benyújtott éves 
tanácsi jelentésre1,

– tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési 
fegyelemről, valamint a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 
2006. május 17-i, fent említett intézményközi megállapodásra,

– tekintettel a KKBP-re vonatkozó 2007-es és 2008-as éves jelentésekről szóló, 2009. 
február 19-i2 és 2010. március 10-i3 állásfoglalásaira,

– tekintettel az Európai Külügyi Szolgálatról szóló, 2010. július 8-i állásfoglalására4,

– tekintettel a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője 
(alelnök/főképviselő) által a politikai elszámoltathatóságról tett nyilatkozatra5,

– tekintettel az Európai Tanácsnak az EU külkapcsolatairól szóló, 2010. szeptember 16-i 
következtetéseire,

– tekintettel eljárási szabályzata 119. cikkének (1) bekezdésére, 

– tekintettel a Külügyi Bizottság jelentésére és a Költségvetési Bizottság véleményére 
(A7-0000/2011),

A. mivel az EU-nak tovább kell fejlesztenie külpolitikájának célkitűzéseit, és törekednie kell 
értékeinek és érdekeinek egész világon történő előmozdítására, azzal az általános céllal, 
hogy hozzájáruljon a békéhez, a biztonsághoz, a szolidaritáshoz, az emberi jogok 
védelméhez, a multilateralizmushoz és a nemzetek közötti kölcsönös tisztelethez, a szabad 
és tisztességes kereskedelemhez, valamint a szegénység felszámolásához,

B. mivel a Lisszaboni Szerződés új dimenzióval bővítette az európai külső fellépést, és hozzá 
fog járulni az uniós külpolitika egységességének, következetességének és 
eredményességének növeléséhez,

                                               
1 HL C 139., 2006.6.14., 1. o.
2 HL C 76. E, 2010.3.25., 54. o.
3 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0060.
4 Elfogadott szövegek, P7_TA(2010)0280.
5 Ugyanott, II. melléklet.
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C. mivel a Lisszaboni Szerződés új lendületet ad az EU külpolitikájának, nevezetesen 
lehetővé teszi az Unió számára, hogy kiemelkedő gazdasági helyzetével és törekvéseivel 
összhangban álló nemzetközi szerepet vállaljon, és úgy alakítsa ki szervezetét, hogy 
eredményes globális szereplővé váljon, amely képes osztozni a globális biztonságért viselt 
felelősségben, és vezető szerepet tud vállalni a közös kihívásokra adandó közös válaszok 
meghatározásában,

D. mivel az európai külső fellépés új lendülete azt is megköveteli, hogy az EU a stratégiai 
szempontok fokozott figyelembevételével járjon el annak érdekében, hogy nemzetközi 
szinten is éreztesse súlyát; mivel az EU-nak a nemzetközi rend befolyásolására való 
képessége nemcsak a szakpolitikái, szereplői és intézményei közötti egységen, hanem az 
uniós külpolitika tényleges stratégiai koncepcióján is múlik, amelynek valamennyi 
tagállamot ugyanazon prioritások és célok köré kell egyesítenie, azért, hogy a nemzetközi 
színtéren erőteljes, egységes hangon szólaljanak meg,

E. mivel a nemzetközi rend lényeges átalakuláson megy keresztül, ami arra készteti az EU-t, 
hogy aktívabban működjön együtt a jelenlegi és a feltörekvő világhatalmakkal, valamint a 
kétoldalú és többoldalú partnerekkel az európai polgárokat és általában a világot 
egyformán érintő problémák eredményes megoldásának előmozdítása érdekében,

F. mivel az új lendületnek az EU – mind új, mind pedig régi – stratégiai partnerségeihez 
kapcsolódó új paradigmák meghatározásához is el kell vezetnie, a kölcsönös előnyök és 
érdekek alapján,

G. mivel az uniós külpolitika parlamenti ellenőrzése létfontosságú ahhoz, hogy  az uniós 
polgárok megértsék és támogassák az európai külső fellépéseket; mivel az EU-n belül a 
parlamentek közötti hatékony és rendszeres együttműködés megszervezésének és 
előmozdításának módját a Lisszaboni Szerződés 1. jegyzőkönyvének 9. és 10. cikkével 
összhangban az Európai Parlamentnek és a nemzeti parlamenteknek közösen kell 
meghatározniuk,

A Tanács 2009. évi éves jelentése a KKBP-ről

1. üdvözli a Tanács éves jelentését, és dicséri annak átlátható és témaközpontú felépítését, 
amely világos áttekintést nyújt a közös kül- és biztonságpolitika területét érintő 
politikákról és fellépésekről;  egyúttal üdvözli a Tanács arra irányuló törekvését, hogy 
nagyobb hangsúlyt fektessen a konfliktusok és problémák regionális összefüggéseire, és 
ezeket igyekszik erőteljesebben a középpontba állítani;  ugyanakkor sajnálja, hogy a 
jelentés nem tartalmazza a szóban forgó konfliktusok és problémák megoldására 
vonatkozó lehetséges megközelítéseket;

2. felszólítja a Tanácsot, hogy ne korlátozza a KKBP-ről szóló éves jelentés hatókörét a 
KKBP-tevékenységek puszta leírására; álláspontja szerint a jelentésnek túl kell mutatnia 
az országok szerint ismertetett események és fejlemények felsorolásán;

3. úgy véli, hogy a KKBP-ről szóló éves jelentéstételnek merítenie kell a Lisszaboni 
Szerződés által teremtett új lendületből, és a megerősített intézményközi párbeszéd 
eszközéül kell szolgálnia, mégpedig az uniós külpolitikai stratégia végrehajtásának 
megvitatása, valamint eredményességének értékelése és jövőbeni irányvonalának 
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körvonalazása révén;

A Lisszaboni Szerződés végrehajtása

4. megismétli azon álláspontját, hogy támogatja az Európai Unióról szóló szerződés (EUSZ.) 
21. cikkében megfogalmazott célkitűzéseken és elveken alapuló egységes uniós 
külpolitikai stratégia kidolgozását, amelynek világosan azonosítania kell az EU közös kül-
és biztonságpolitikai érdekeit; kéri, hogy az alelnök/főképviselő egy ilyen jellegű 
törekvésben maradéktalanul vonja be a Parlament illetékes szerveit;

5. hangsúlyozza, hogy összhangra kell majd törekedni az Európai Külügyi Szolgálat 
(EKSZ), a tagállamok és a Bizottság között, javítani kell a szinergiákat az uniós és a 
nemzeti szint között, és fokozni kell az intézményi szereplők közötti koordinációt az 
összes érintett eszköz és politika jobb integrálása, valamint egységes uniós üzenet 
közvetítése céljából a legfontosabb politikai kérdésekben; elengedhetetlennek tartja az 
együttműködést az EKSZ és a Bizottság illetékes szolgálatai között minden szinten, azzal 
a céllal, hogy stratégiai megközelítést alakítsanak ki a szomszédos országokkal, illetve a 
tagjelölt és a tagsági kilátásokkal rendelkező partnerországokkal, valamint az olyan 
szakpolitikai területekkel kapcsolatban, mint például a kereskedelem, a fejlesztés, az 
energiabiztonság, valamint a bel- és igazságügy;

6. elvárja az EKSZ-től, hogy  a KKBP és a külső politikák közötti szorosabb koordináció 
előmozdításával segítse megerősíteni az EU szerepét és befolyását a globális színtéren, 
valamint tegye képessé arra, hogy eredményesebben, a fennálló nemzetközi kereskedelmi 
és gazdasági helyzetéhez mérten közvetítse érdekeit és értékeit;

7. megállapítja azonban, hogy az uniós külpolitikában pusztán az EKSZ létrehozásával nem 
lehet teljes egységet és következetességet elérni, hanem ehhez az is szükséges, hogy az 
uniós tagállamok felülemelkedjenek a legfontosabb külpolitikai kérdésekre vonatkozó 
eltérő szemléletükön; e tekintetben elengedhetetlennek tartja, hogy az uniós tagállamok ne 
csak megállapodjanak a kül- és biztonságpolitika közös stratégiájában, hanem arról is 
gondoskodjanak, hogy nemzeti politikáik támogassák az uniós álláspontokat;

8. hangsúlyozza, hogy az EU különleges képviselői (EUKK-k) szerepének általánosságban 
az EU számára olyan meghatározott stratégiai vagy biztonsági érdekeket képviselő 
térségek irányában folytatott uniós politika képviseletére és összehangolására kell 
kiterjednie, amelyek az EU folyamatos jelenlétét és láthatóságát teszik szükségessé;  azon 
a véleményen van, hogy szoros koordinációt kell megvalósítani az EUKK-k és az EKSZ 
illetékes osztályai között, és a korábban személyes megbízottak által lefedett fontos 
tematikus kérdéseket újra át kell gondolni, valamint javaslatokat kell előterjeszteni arra 
vonatkozóan, hogy ezt a szerepkört magas rangú EKSZ-tisztviselők vagy EUKK-k vegyék 
át; alapvető fontosságúnak tartja, hogy az EUKK-k szerepének és megbízásának 
meghatározását a Parlamenttel folytatott előzetes konzultációtól tegyék függővé, és hogy 
az EUSZ. 36. cikkének (1) bekezdésével összhangban tegyenek javaslatokat az EUKK-k 
által az Európai Parlament rendelkezésére bocsátandó tájékoztatók és jelentések 
eljárásaira és hatókörére vonatkozóan;

9. emlékeztet arra a Szerződés szerinti előjogára, hogy konzultációt folytassanak vele a 
KKBP és a KBVP területén, nézeteit kellően figyelembe vegyék, valamint hogy 
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ajánlásokat fogalmazzon meg; felszólítja az alelnököt/főképviselőt, hogy szilárdítsa meg a 
Bizottság és a Tanács által a külső fellépés terén eddig végzett konzultációs és 
jelentéstételi feladatokat; elvárja, hogy megerősítsék az Európai Parlament által az EU 
külső segítségnyújtási eszközeinek stratégiai programozása felett gyakorolt demokratikus 
ellenőrzési jogokat;

10. megismétli azt az álláspontját, hogy az EUMSz. 218. cikkének (10) bekezdésével 
összhangban az Európai Parlamentet a nemzetközi megállapodások megkötéséhez vezető 
eljárás kezdeti, tárgyalási és végső szakaszában teljes körűen tájékoztatni kell; elvárja az 
alelnöktől/főképviselőtől, hogy az egész eljárás során biztosítson minden lényeges 
információt a tárgyalásokról, ideértve a tárgyalási irányelveket és a tárgyalási szövegek 
tervezeteit is, és emlékeztet arra, hogy a politikai elszámoltathatóságról szóló 
nyilatkozatban az alelnök/főképviselő elkötelezte magát amellett, hogy a bizalmas KKBP-
dokumentumok tekintetében a keretmegállapodás rendelkezéseit alkalmazza a nemzetközi 
megállapodásokra; egy eredményes működési módszer létrehozását szorgalmazza, amely 
a Parlament előjogait összekapcsolja a titoktartás szükséges mértékével; úgy véli, hogy az 
európai parlamenti képviselők bizalmas dokumentumokhoz való hozzáférésének 
szabályozása érdekében egy minden uniós szervre kiterjedő, átfogó megállapodásra van 
szükség valamennyi intézmény részvételével;

11. hangsúlyozza, hogy a költségvetési fegyelemről, valamint az eredményes és hatékony 
pénzgazdálkodásról szóló, átdolgozott 2006. évi intézményközi megállapodásnak nagyobb 
átláthatóságot kell biztosítania a KKBP költségvetési eljárásában, és megfelelően kell 
kezelnie a költségvetési hatóság tájékoztatási követelményeit, amelyek célja, hogy az 
említett hatóság teljes körű és rendszeres tájékoztatást kapjon a kérdéses szakpolitikai 
területen hozott politikai döntések hátteréről, összefüggéseiről és pénzügyi vonzatairól;  
véleménye szerint az Európai Parlamentnek még a KKBP területét érintő megbízások és 
stratégiák elfogadása előtt megfelelő tájékoztatásban kell részesülnie; üdvözli az 
alelnök/főképviselő azon javaslatra vonatkozóan kinyilvánított támogatását, hogy a 
költségvetésben minden fontos KBVP-missziót azonosítsanak;  megismétli álláspontját, 
mely szerint a KBVP demoratikus legitimációjának növelése érdekében a KBVP-missziók 
elindítását megelőzően konzultálni kell a Parlament illetékes szerveivel , és biztosítani 
kell, hogy a Parlament megfelelőképp nyomon tudja követni különösen a KBVP-
missziókat;

12. úgy ítéli meg, hogy a KKBP-ről szóló rendszeres közös konzultációs üléseket további 
ülésekkel kell kiegészíteni, amelyeket abban az esetben kell megtartani, ha szükség lenne 
előzetes információk biztosítására; e tekintetben javasolja, hogy az üléseknek egyúttal 
legyen feladata a legfontosabb stratégiai és politikai-katonai tanulságok levonása is a 
jövőbeni missziók tervezésének és irányításának javítása érdekében, valamint hogy 
elősegítsék a jövőbeni szükségletek előretekintő megközelítésének kialakítását; 
emlékeztet továbbá arra a jogára, hogy kikérjék véleményét és arra, hogy megfelelőképp 
tájékoztatni kell a KKBP keretében elindított egyes kezdeményezések sürgős 
finanszírozási megoldásairól az EUSZ 41. cikke (3) bekezdésének megfelelően;

A KKBP területét érintő főbb tematikus kérdések

13. hangsúlyozza, hogy a KBVP-fellépéseket be kell ágyazni egy olyan átfogó politikába, 
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amely a válságban lévő országokat és térségeket célozza;  nyomatékosítja továbbá, hogy a 
KBVP-misszók sikeres bevetésére helyezett jelenlegi figyelmet és hangsúlyt el kell tolni, 
és inkább azok sikeres végrehajtására és hosszan tartó helyi hatására kell nagyobb 
figyelmet fordítani;

14. hangsúlyozza az EU katasztrófahelyzetekre adandó válaszokkal kapcsolatos eszközei és 
más, már a helyszíneken működő vagy válsághelyzetek nyomán létrehozható uniós 
eszközök – például a KBVP polgári és katonai missziói – közötti optimális koordináció 
szükségességét; úgy véli, hogy a katonai és a polgári válságkezelési műveletek közötti 
szigorú különbségtétel inkább az elévült intézményi struktúrákat tükrözi, semmint a 
helyszíni valóságot, és ezért hangsúlyozza, hogy a válságokra adott válaszok katonai és 
polgári eszközök kombinációját igénylik;

15. az EU stratégiai prioritásának tartja a nemzetközi válságkezelési partnerségek 
megerősítését és a többi jelentős válságkezelési szereplővel – amilyen például az ENSZ, a 
NATO, az Afrikai Unió és az EBESZ, valamint harmadik országok, mint például az USA, 
Törökország, Norvégia és Kanada – folytatott párbeszéd fokozását, illetve a fellépések 
összehangolását, az információk megosztását és az erőforrások közös használatát a 
békefenntartás és a béketeremtés területén, ideértve a válságkezeléssel és különösen a 
tengerbiztonsággal, valamint a nemzetközi jog alapján a terrorizmus ellen folytatott 
küzdelemmel kapcsolatos együttműködést;

16. hangsúlyozza, hogy szükség van az EU harmadik országoktól való energiafüggőségének 
megelőzésére, amely aláásná az EU külpolitikai függetlenségét; emlékeztet arra, hogy az 
energiaellátással kapcsolatos kihívásokat egy közös európai külső energiapolitika 
alkalmazásával, az energiaellátók diverzifikálását alapul véve kell sürgősen kezelni; ezzel 
kapcsolatban felkéri az alelnököt/főképviselőt, hogy kitartóan kövesse a koherens és 
összehangolt szakpolitika kialakítására vonatkozó parlamenti ajánlásokat, különösen 
azzal, hogy előmozdítja az EU egységét az energiaellátó és -továbbító országokkal, s 
elsősorban az Oroszországgal folytatott konstruktív párbeszéd során, 

17. ezzel kapcsolatban megismétli azt az álláspontját, hogy az EU-nak meg kell erősítenie a 
globális éghajlatváltozás kezelésében játszott vezető szerepét, és el kell mélyítenie a 
párbeszédet más olyan kulcsszereplőkkel, mint a feltörekvő hatalmak (Kína, Brazília, 
India), Oroszország, az Egyesült Államok és a fejlődő országok, mivel az éghajlatváltozás 
a nemzetközi kapcsolatok egyik kulcsfontosságú elemévé lépett elő;

18. nézete szerint a következetesség érdekében az uniós külpolitikának abszolút prioritásként 
kell kezelnie a demokrácia előmozdítását, mivel a demokratikus társadalom az emberi 
jogok biztosításának alapja; úgy véli, hogy az EU új intézményi szerkezete – különös 
tekintettel az EKSZ-re és annak e célra kijelölt osztályára – lehetőséget biztosít az EU e 
területtel kapcsolatos következetességének és eredményességének fokozására; megismétli 
a Parlament szilárd eltökéltségét és emlékeztet hosszú távú erőfeszítéseire, amelyeket az 
emberi jogok és a demokrácia védelme érdekében tett az egész világon, a harmadik 
országokkal folytatott kétoldalú kapcsolatokon és nemzetközi fórumokon való aktív 
részvételén keresztül, valamint nemzetközi és helyi civil társadalmi szervezetek 
támogatása révén;

A KKBP főbb földrajzi prioritásai
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Többoldalú diplomácia, nemzetközi szervezetek

19. hangsúlyozza, hogy az Unió elsőrendű stratégiai szempontját a hatékony 
multilateralizmusnak kell képeznie, és ezzel összefüggésben az EU-nak vezető szerepet 
kell vállalnia a nemzetközi együttműködésben, meg kell könnyítenie a nemzetközi 
konszenzust, és elő kell mozdítania a globális fellépést; hangsúlyozza annak égető 
szükségességét, hogy kezeljék az uniós polgárokat érintő, globális természetű közös 
ügyeket, amilyen például a terrorizmus, a szervezett bűnözés, az energiabiztonság, az 
éghajlatváltozás, a millenniumi fejlesztési célok elérése és a szegénység felszámolása, a 
tömegpusztító fegyverek elterjedése elleni küzdelem és a leszerelés, a migráció kezelése, 
valamint az emberi jogok és a polgári szabadságjogok előmozdítása; véleménye szerint 
ahhoz, hogy az EU erőteljes, egységes hangon tudjon megszólalni a globális ügyekben az 
ENSZ rendszerén belül, az EU-t megfigyelői státuszának fenntartása mellett a Lisszaboni 
Szerződés hatálybalépésének természetes folyományaként kiegészítő jogokkal kell 
felruházni az ENSZ-ben; felszólítja az EU-t, hogy javítsa az ENSZ tagországaival 
folytatott konzultációkkal kapcsolatos stratégiáját és taktikáját, és ennek részeként 
szolgáljon világos magyarázatokkal az EU természetéről, valamint arról, hogy az EU a 
Szerződésen alapuló hatáskörei nyomán mennyiben különbözik más regionális 
szervezetektől;  azt ajánlja, hogy az ENSZ-en belül az EU-t megillető jogok kérdését 
kiemelt helyen tűzze a stratégiai partnerekkel rendezett kétoldalú és többoldalú 
csúcstalálkozók napirendjére;  elengedhetetlennek tartja, hogy folytasson tárgyalásokat az 
EU stratégiai partnereivel a jelentős regionális és globális problémák megoldása 
érdekében; ajánlja továbbá a stratégiai partnerségek multilaterális dimenzióval történő 
bővítését oly módon, hogy a globális kérdéseket beépítik az EU kétoldalú és többoldalú 
csúcstalálkozóinak napirendjébe;

20. úgy véli, hogy az EU-nak ki kell használnia a NATO új stratégiai koncepciójának 
elfogadását a NATO-val folytatott partnerségének megerősítésére, szem előtt tartva az EU 
külső, biztonsági és védelmi politikáinak alakulását; felhívja a figyelmet annak 
szükségességére, hogy gyakorlati módszereket találjanak azon nehézségek – különösen a 
Ciprus és Törökország közötti nézeteltérések – megoldására, amelyek gátolják az EU és a 
NATO közötti szorosabb együttműködés kialakulását, tekintve, hogy fontos lenne 
biztosítani a meglévő erők és képességek lehető legeredményesebb felhasználását, 
amelyeken a két szervezet nagymértékben osztozik;

21. felismeri, hogy szükség van az EBESZ megerősítésére és értékeinek nyomatékosítására; 
szilárd meggyőződése, hogy az EU-nak hatékonyan részt kell vennie az EBESZ 
megszilárdításában, többek között annak biztosítása révén, hogy a folyamat ne 
eredményezze az intézmény három dimenziója közül (politikai-katonai, gazdasági és 
környezetvédelmi, valamint az emberi dimenzió) az egyik gyengülését sem;  
hangsúlyozza, hogy az EU-nak egyúttal fel kell hívnia a figyelmet a korfui folyamat 
folytatásának és a rendszeres magas szintű találkozók megrendezésének fontosságára, 
annak érdekében, hogy politikai támogatást nyújtson az EBESZ tevékenységei számára, 
és növelje azok láthatóságát;

Transzatlanti kapcsolatok

22. hangsúlyozza, hogy szorosan és folyamatosan össze kell hangolni az uniós külpolitikát az 
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EU legközelebbi szövetségesével és stratégiai partnerével, az USA-val, ezáltal biztosítva 
a globális kormányzás és az olyan kihívások közös megközelítését, mint a nukleáris 
fegyverek terjedésének megakadályozása és a terrorizmus;  felszólítja az 
alelnököt/főképviselőt, hogy törekedjen a tevékenységek szoros koordinálására és 
szinergiák megteremtésére az USA-val az európai kontinens stabilitásának és 
biztonságának szavatolása céljából, beleértve az Oroszországgal folytatott 
együttműködést, valamint a tágabb értelemben vett Közel-Kelet, Irán, Afganisztán és 
Pakisztán stabilitásával összefüggésben;

Nyugat-Balkán

23. felhívja a figyelmet az összes nyugat-balkáni ország uniós tagságának kilátására, és 
hangsúlyozza a folyamat iránti szakadatlan elkötelezettség fontosságát mind a térség 
országai, mind pedig az EU részéről; 

24. üdvözli, hogy a koszovói helyzet továbbra is stabil és békés, ugyanakkor aggodalommal 
töltik el a legutóbbi választások során több önkormányzatban előforduló súlyos problémák 
és választójogi jogsértések miatt;  hangsúlyozza a Koszovóban jelenleg zajló 
demokratikus átmenet részét képező tisztességes választások fontosságát; sürgeti a 
koszovói kormányt, hogy javítsa a jövőbeli választási folyamatokat a koszovói polgárok 
demokratikus jogainak biztosítása és az ország európai kilátásainak megerősítése 
érdekében;  szorgalmazza, hogy Koszovó és Szerbia között haladéktalanul kezdődjenek 
meg a tervezett tárgyalások az EU védnöksége alatt, és hangsúlyozza, hogy azokban nagy 
lehetőség rejlik arra, hogy hozzájáruljanak Koszovó stabilitásához és a helyi lakosság 
helyzetének javításához, többek között a jogállamiság érvényesítése szempontjából az 
ország északi részén; ismételten hangsúlyozza annak szükségességét, hogy biztosítsák a 
koszovói EULEX jogállamiság-misszió hatékony működését Koszovó teljes területén 
azáltal, hogy fokozzák az ország északi részén folytatott tevékenységeit, valamint annak 
fontosságát, hogy a misszió a teljes lakosság bizalmát és támogatását élvezze; 

25. felhívja az alelnököt/főképviselőt és a Bizottságot, hogy a választásokat követően 
fokozzák a párbeszédet Bosznia és Hercegovina politikai vezetőivel, annak érdekében, 
hogy ezáltal segítsenek az országnak és az ott élő népeknek megmaradni az uniós 
integráció útján; úgy véli, hogy Bosznia és Hercegovina csak korlátozott előrelépést tett az 
uniós integrációs folyamathoz kapcsolódó reformok terén, valamint hogy a meglévő 
etnikai és entitással kapcsolatos törekvések gátolhatják az uniós és a NATO-tagság 
követelményeinek teljesítését;

Keleti partnerség

26. arra ösztönzi az alelnököt/főképviselőt és a Bizottságot, hogy mélyítsék el a kelet-európai 
szomszédainkkal kialakított keleti partnerséget politikai társulásuk és gazdasági 
integrációjuk céljából, az energetika területét is ideértve, a közös európai értékek alapján, 
valamint egy reformok elindítását célzó feltételeket és ösztönzőket tartalmazó kereten 
belül;

27. elítéli a Lukasenko belarusz elnök rezsimje által a 2010. december 19-i 
elnökválasztásokat követően az ellenzék tagjaival, újságírókkal és a civil társadalom 
képviselőivel szemben elkövetett súlyos elnyomást, és felszólít minden fogvatartott 



PE445.857v04-00 10/14 PR\853946HU.doc

HU

azonnali szabadon bocsátására; felszólítja az alelnököt/főképviselőt és a Bizottságot, 
hogy célzott szankciókat – például vízumtilalmat vagy egyes magas rangú tisztviselők 
pénzügyi eszközeinek befagyasztását – vezessen be a rezsimmel szemben, és az Európa 
iránt elkötelezett értékek megerősítése érdekében fokozza a civil társadalomnak nyújtott 
uniós támogatást; hangsúlyozza, hogy mennyire fontos annak biztosítása, hogy Belarusz 
különösen a fennálló regionális keretektől ne szigetelődjék; 

28. felszólít az EU–keleti szomszédsági parlamenti közgyűlés (EURONEST) mihamarabbi 
létrehozására, a belarusz parlament részvétele nélkül, ezzel is hangsúlyozva a demokrácia 
és a demokratikus intézmények megerősítésében betöltött szerepét, illetve jelentőségét a 
partnerség parlamenti dimenziójának kiemelésében; 

Oroszország

29. felhívja az alelnököt/főképviselőt annak biztosítására, hogy az EU egységes megközelítést 
érvényesítsen Oroszországgal szemben – az EU és Oroszország közötti új 
megállapodással kapcsolatos tárgyalások során is –, amelynek vezérelve a demokrácia, az 
emberi jogok tiszteletben tartása és a jogállamiság iránti elkötelezettség, a nemzetközi 
jogot is ideértve; ezzel összefüggésben kiemeli a modernizációs partnerség fontosságát; 
ugyanakkor hangsúlyozza, hogy új lendületet kell kölcsönözni az Oroszországgal 
fenntartott partnerségnek, a kölcsönös tisztelet és a viszonosság elvére építve, a
terrorizmus elleni küzdelemmel, az energiabiztonsággal és -ellátással, az 
éghajlatváltozással, a leszereléssel, a konfliktusmegelőzéssel és a nukleáris fegyverek 
terjedésének megakadályozásával kapcsolatos kérdésekben, egyebek mellett Irán, 
Afganisztán és a Közel-Kelet vonatkozásában, a globális biztonság és stabilitás 
megszilárdításának célját követve; úgy véli, hogy az EU és Oroszország közötti új 
megállapodás alapját az ilyen kérdésekkel kapcsolatos együttműködésnek kell képeznie, 
és ezért várakozással tekint az EU és Oroszország közötti kapcsolatokat várhatóan 
jelentősen megerősítő, új átfogó megállapodásról folyó tárgyalások gyors előrehaladására;

Közel-Kelet

30. támogatja a közvetlen béketárgyalások újbóli elindítását Izrael és a Palesztin Hatóság 
között, és hangsúlyozza, hogy korlátozott időn belül tartalams tárgyalásokat kell folytatni 
a kölcsönös bizalom légkörében; emlékeztet arra, hogy az EU a Palesztin Hatóság 
legnagyobb támogatója és Izrael fő kereskedelmi partnere;

31. felszólítja az EU-t, hogy a Tanács 2009. december 12-i következtetéseivel összhangban 
vállaljon erőteljesebb politikai szerepet, amely arányaiban illeszkedik a térségben 
folytatott pénzügyi szerepvállalásához; meggyőződése, hogy sürgős szükség van az EU 
Közel-Kelettel kapcsolatos politikájának átfogó átalakítására, annak érdekében, hogy 
határozott és egységes politikai szerepet tölthessen be hatékony diplomáciai eszközök 
kíséretében, a béke és a biztonság előmozdítása érdekében ebben a szomszédos térségben, 
amelyhez az EU-nak létfontosságú stratégiai érdeke fűződik; felszólítja az 
alelnököt/főképviselőt, hogy mérlegelje egy új európai stratégia előterjesztését a térségre 
vonatkozóan, amely felvázolja az EU érdekeit, céljait és felhasználható eszközeit;

A földközi-tengeri régió

32. az Unió a Mediterrán Térségért (UMT) létrehozása ellenére továbbra is aggályosnak 
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tartja, hogy az EU földközi-tengeri politikájából hiányzik a világos hosszú távú stratégiai 
elképzelés az egyre súlyosabb politikai, gazdasági és társadalmi válságokon áteső térség 
fejlesztésére és stabilizációjára vonatkozóan; hangsúlyozza, hogy az euromediterrán 
integráció folyamatának politikai prioritássá kell válnia az EU számára;

33. emlékeztet az EU költségvetési eljárásában játszott szerepére, és hangsúlyozza annak 
szükségességét, hogy biztosítsák az UMT demokratikus legitimitását, a döntéseket 
átlátható módon hozzák meg, az Európai Parlamentet, az UMT parlamenti közgyűlését és 
a nemzeti parlamenteket pedig bevonják a döntéshozatali folyamatba;

34 szorosan nyomon követi a tunéziai eseményeket, és felszólítja az EU-t, hogy támogassa a 
tunéziai népet demokratikus átalakulása során, többek között szükség szerint megfelelő 
segítség nyújtásával is; hangsúlyozza, hogy az ország társadalmi és gazdasági válságának 
enyhítése érdekében át kell alakítani a pénzügyi támogatást; 

35. újólag biztosítja teljes támogatásáról az ENSZ BT 1757. sz. határozatával létrehozott 
Libanoni Különleges Bíróságot mint független bíróságot, amely a legmagasabb jogi 
normákat követi; ismét megerősíti, hogy szilárdan támogatja Libanon szuverenitását, 
egységét és területi integritását, valamint az összes libanoni intézmény teljes körű 
működését; hangsúlyozza, hogy a belső stabilitás és a nemzetközi jog tiszteletben tartása 
nem összeegyeztethetetlen;  felszólítja a libanoni politikai erőket, hogy folytassák a nyílt 
és építő jellegű párbeszédet valamennyi libanoni polgár jólétének, prosperitásának és 
biztonságának előmozdítása érdekében; elismeri az Egyesült Nemzetek Ideiglenes 
Libanoni Haderejének (UNIFIL) kulcsfontosságú szerepét, és felszólít az ENSZ BT 
1701. sz. határozatában szereplő valamennyi rendelkezés végrehajtására;

Ázsia

36. hangsúlyozza, hogy az afgán válság bármiféle hosszú távú megoldásának az afgán 
polgárok belső biztonsághoz, polgári védelemhez, valamint gazdasági és szociális 
védelemhez fűződő érdekéből kell kiindulnia, továbbá egyeztetési mechanizmusokból, az 
ópiumtermelés beszüntetéséből, egy nagyszabású államépítési folyamatból, 
Afganisztánnak a nemzetközi közösségbe történő integrálásából, valamint az Al-Kaida 
országból való kiűzéséből; megismétli azt az álláspontját, hogy az EU-nak és 
tagállamainak, valamint a nemzetközi közösség egészének támogatnia kell Afganisztánt 
önálló államának felépítésében, erősebb demokratikus intézményekkel, amelyek képesek 
biztosítani a nemzeti szuverenitást, az állam egységét, a területi integritást, a fenntartható 
gazdasági fejlődést és a polgárok jólétét, mindemellett tiszteletben tartva az ország 
valamennyi etnikai és vallási közösségének történelmi, vallási, szellemi és kulturális 
hagyományait;

37. megismétli azon álláspontját, hogy Pakisztán kulcsfontosságú szerepet tölt be a térségben, 
és egy stabil, demokratikus és virágzó Pakisztán Afganisztán és a tágabb térség stabilitása 
szempontjából is létfontosságú; hangsúlyozza továbbá Pakisztán központi szerepét az 
afgán békefolyamatban;  elismeri, hogy a 2010. augusztusi pusztító áradások hátráltatták 
Pakisztán új kormányát, amely épp elkezdte az előrelépést számos kihívás kezelése 
terén;sürgeti a Tanácsot, a Bizottságot és a tágabb nemzetközi közösséget, hogy a 
szolidaritás erőteljes kinyilvánításával és konkrét támogatással válaszoljanak az áradás 
utáni újjáépítés és helyreállítás iránti sürgős pakisztáni igényre, valamint az ország arra 
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irányuló törekvésére, hogy erős és virágzó társadalmat építsen;  üdvözli és tovább ösztönzi 
az EU arra irányuló törekvéseit, hogy előmozdítsa a pakisztáni intézmény- és a 
kapacitásépítés felgyorsítását célzó politikai támogatást, és segítséget nyújtson Pakisztán 
demokratikus intézményei számára a szélsőséges mozgalmak leküzdésében;

38. teljes mértékben támogatja az E3+3 arra irányuló elkötelezettségét, hogy elérje az iráni 
nukleáris kérdés mihamarabbi, tárgyalás útján történő rendezését, ami helyreállítja a 
nemzetközi bizalmat aziránt, hogy Irán nukleáris programja kizárólag békés természetű, 
mindeközben tiszteletben tartva Iránnak a nukleáris energia békés felhasználásához 
fűződő legitim jogát; támogatja a Tanács részéről alkalmazott, a diplomáciai megoldás 
meglelésére irányuló kétsávos megközelítést;  üdvözli az ENSZ Biztonsági Tanácsának 
1929(2010). sz. határozatát, amely nukleáris programja miatt a szankciók negyedik 
fordulóját vezeti be Iránnal szemben, valamint az EU, az USA, Japán, Kanada és 
Ausztrália által bejelentett további korlátozó intézkedéseket; továbbá nyomatékosan elítéli 
Irán folytatódó provokatív és lázító felszólalásait Izraellel szemben, és különösen 
elmarasztalja az Ahmedinedzsád elnök részéről Izrael állam puszta létével szemben 
megfogalmazott fenyegetéseket; mélységes aggodalommal töltik el Irán arra irányuló 
kísérletei, hogy számos politikai, gazdasági és katonai eredmény manipulálásával politikai 
befolyást szerezzen Afganisztánban; hangsúlyozza, hogy az Európai Parlament 
küldöttségei és a madzslisz közötti hivatalos kapcsolatokat az emberi jogi kérdések 
kezelésére is fel kell használni;

39. elégedettségének ad hangot a Kínával folytatott ágazati párbeszédek intenzívebbé válása 
miatt, és összehangolt közös munkát szorgalmaz a közelmúltbeli EU–Kína 
csúcstalálkozón kiemelt vitás kérdésekben; ugyanakkor sajnálja, hogy a jobb gazdasági és 
igazságügyi kormányzás felé tett előrelépés nem tükröződik az országban az emberi jogok 
folyamatos, súlyos és módszeres megsértéseinek kezelésére való hajlandóságban; rámutat 
arra, hogy a Japánnal fennálló kapcsolatok – amely ország osztja az EU demokratikus 
értékeit és az emberi jogok iránti érdeklődését – továbbra is rendkívül fontosak mind 
gazdasági szempontból, mind pedig a multinacionális fórumokon folytatott közös munka 
szempontjából, és a jelenleg Kínára összpontosuló figyelem nem szoríthatja háttérbe az 
ahhoz szükséges erőfeszítéseket, hogy fokozzák a Japánnal folytatott együttműködést, 
valamint felszámolják a kölcsönös gazdasági penetráció fennmaradó akadályait;

40. elégedettséggel nyugtázza India részvételét a nemzetközi fellépésekben, nevezetesen 
Afganisztánban és az Atalanta-műveletben; együttműködőbb fellépést szorgalmaz a 
globális gazdasági irányítás kérdéseivel, valamint a demokrácia és az emberi jogok 
előmozdításával kapcsolatban; izgatottan várja, hogy jelentős előrelépés történjen a 
szabadkereskedelmi megállapodásról jelenleg folyó tárgyalásokon; arra számít, hogy a 
stratégiai partnerség Indiával a közös cselekvési tervnek megfelelően alakul, annak 
érdekében, hogy konkrét eredmények születhessenek;

Afrika

41. erőteljesen támogatja és ösztönzi az Afrikai Unióval (AU) és más afrikai regionális 
szervezetekkel folytatott partnerségeket az afrikai kontinens stabilitási és biztonsági 
problémáinak kezelése terén és az előrehaladás biztosítása során más kulcsfontosságú 
területeken, amilyen például a demokratikus kormányzás és az emberi jogok, az 
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éghajlatváltozás és a millenniumi fejlesztési célok elérése; úgy véli, hogy az AU fokozatos 
felelősségvállalásának és „nagykorúsításának” folyamata az afrikai kontinens biztonsági 
és stabilitási problémáival összefüggésben – különös tekintettel a békefenntartó 
missziókra – szükségessé teszi az AU-n belüli intézményépítési és döntéshozatali 
folyamatok megszilárdítását, és az EU-nak ilyen szempontból segítséget kell nyújtania az 
AU számára;

42. támogatja az Afrika szarva térség átfogó uniós megközelítésének kialakítására vonatkozó 
döntést, amely a biztonságpolitikát összekapcsolja a fejlesztéssel, a jogállamisággal, az 
emberi jogok tiszteletben tartásával, a nemekkel kapcsolatos szempontokkal és a 
nemzetközi humanitárius joggal, és ezáltal a hosszú távú megoldások biztosítása 
érdekében az összes uniós eszközt felöleli;

43. üdvözli, hogy az EU kész támogatni az átfogó békemegállapodás békés végrehajtását 
Szudánban, és a hosszú távú regionális stabilitás érdekében munkálkodni; ugyanakkor 
hangsúlyozza annak szükségességét, hogy megújítsák a biztonság hiányának kezelésére 
irányuló erőfeszítéseket, és tartós békerendezést érjenek el Darfúr számára;

44. emlélkeztet arra, hogy Alassane Ouattara a 2010. november 28-án Elefántcsontparton 
tartott elnökválasztások egyetlen legitim győztese, és a választás eredménye 
kétségbevonhatatlan; felszólítja az ország valamennyi politikai és fegyveres erejét, hogy 
tartsák tiszteletben az elefántcsontparti választók akaratát és késedelem nélkül biztosítsák 
a hatalom békés átadását; elítéli a választásokat követően kialakult jelenlegi patthelyzetet 
és a jelentésekben szereplő erőszakos cselekedeteket;  támogatja a Laurent Gbagbo ellen 
kivetett uniós szankciókat;

45. úgy véli, hogy az EU-nak átfogó megközelítést kell elfogadnia a Száhel-övezet biztonsági 
és stabilitási problémáival kapcsolatban, valamennyi vonatkozó uniós eszköz 
alkalmazásával a szegénység felszámolása, a fenntartható fejlődés garantálása, a térség 
éghajlat-változási problémáinak kezelése, a dél-dél és a dél-észak irányú migrációs 
áramlások kezelése, valamint a demokrácia és az intézményépítés szavatolása érdekében;  
úgy véli, hogy a térség országai körében a konszenzusépítés folyamatát az AU-val 
együttműködve, annak fokozatos felelősségvállalása mellett szintén el kell indítani;

Latin-Amerika

46. üdvözli Közép-Amerikával a társulási megállapodásról, valamint Peruval és Kolumbiával 
a többoldalú kereskedelmi megállapodásról folytatott tárgyalások lezárását; ugyanakkor 
hangsúlyozza, hogy az EU-nak továbbra is a regionális integrációs folyamat számára kell 
elsőbbséget biztosítania Latin-Amerikában; elégedettséggel nyugtázza, hogy újraindultak 
a társulási megállapodásról folytatott tárgyalások a Mercosurral, és sürgeti ezek gyors 
lezárását;

47. elismeri a madridi EU–LAC csúcstalálkozó pozitív eredményeit, és hangsúlyozza, hogy 
nyomon kell követni a madridi cselekvési terv végrehajtását; emlékeztet annak 
szükségességére, hogy elfogadják a Béke és Biztonság Euro–Latin-amerikai Chartáját, és 
hogy ez az Egyesült Nemzetek Alapokmánya és a hozzá kapcsolódó nemzetközi jog 
alapján közös politikai és biztonsági fellépésekre irányuló stratégiákat és irányvonalakat 
határozzon meg, amelyek segítenek megbirkózni a közös fenyegetésekkel és kihívásokkal;
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48. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottság alelnökének/az Unió 
külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, a Tanácsnak, a Bizottságnak, az uniós 
tagállamok kormányainak és parlamentjeinek, az Egyesült Nemzetek főtitkárának, a 
NATO főtitkárának, a NATO Parlamenti Közgyűlése elnökének, az EBESZ hivatalban 
lévő elnökének, az EBESZ Parlamenti Közgyűlése elnökének, az Európa Tanács 
Miniszteri Bizottsága elnökének és az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése elnökének.


