
 

Európai védelmi unió: az EP szerint válasz lehet a
növekvő biztonsági kihívásra
 
A szorosabb védelmi és biztonsági együttműködés a tagállamok között régóta
napirenden van a Parlamentben és kiemelt helyet kapott a novemberi plenáris ülésen is.
Az EP-képviselők azt sürgetik, hogy a tagállamok GDP-jük 2%-át fordítsák védelmi
kiadásokra, és uniós szinten tegyenek lépéseket a biztonság növelése érdekében. Ennek
hátterében főként az egyre inkább instabil európai biztonsági helyzet áll.
 
Oroszország, a Közel-Kelet, terrorizmus, bevándorlás: Európának számos problémával kell
megküzdenie, amelyeket az EP-képviselők szerint a tagállamoknak együtt, uniós szinten
kellene megoldani.
 
 
Az EU-ban az emberek 66%-a úgy gondolja, hogy az Uniónak többet kellene tennie a biztonság
és védelem érdekében, Magyarországon ez az arány még magasabb, 71%.
 
 
„A fő cél erőforrásaink egyesítése a szilárd védelem és biztonság érdekében az Európai Unión
belül”  -  mondta  Urmas  Paet  (liberális,  észt)  témafelelős,  miután  a  Parlament  kedden
állásfoglalást  fogadott  el  az  európai  védelmi  unióról.
 
 
Az EP-képviselők azt kérik, hogy a tagállamok GDP-jük 2%-át fordítsák a védelmi kiadásokra és
hozzanak létre nemzetközi védelmi ügynökségeket a krízishelyzetek megoldására.
 
 
Ezzel azonban az EP nem a NATO szerepét gyengítené. „A két világháború leckéjéből tanulva,
az értékek védelme és támogatása az, amely egyesített bennünket az EU-n belül is” - mondta
Ioan Mircea Paşcu (szocialista, román) témafelelős egy plenáris vita során. A közös biztonság-
és  védelmi  politikáról  szóló  állásfoglalását  szerdán  fogadta  el  a  Parlament.  Részletek
videónkban.
 

Cikk
24-11-2016 - 16:24
Hivatkozási szám: 20161118STO51800

HU Kommunikációs Főigazgatóság
Európai Parlament - szóvivő: Jaume Duch Guillot
Kapcsolat: webmaster@europarl.eu

1 I 2

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/586583/EPRS_BRI%282016%29586583_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0435+0+DOC+XML+V0//HU
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0440+0+DOC+XML+V0//HU


További információ
Az eljárás lépései (2016/2067(INI))
Az eljárás lépései (2016/2052(INI))
Európa védelmére nagyobb uniós együttműködést sürgetnek a képviselők (2016.11.23.)
Urmas Paet a NATO-csúcs előtt: „Európának többet kell tennie a védelem terén” (2016.07.08.)
Urmas Paet (liberális, észt)
Ioan Mircea Paşcu (szocialista, román)

http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=a7c0bc12-9ad9-440d-9b00-a6c700bf09ea
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http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2067(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2016/2052(INI)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/news-room/20160701STO34530/urmas-paet-a-nato-cs%C3%BAcs-el%C5%91tt-%E2%80%9Eeur%C3%B3p%C3%A1nak-t%C3%B6bbet-kell-tennie-a-v%C3%A9delem-ter%C3%A9n%E2%80%9D
http://www.europarl.europa.eu/news/hu/press-room/20161117IPR51547/eur%C3%B3pa-v%C3%A9delm%C3%A9re-nagyobb-uni%C3%B3s-egy%C3%BCttm%C5%B1k%C3%B6d%C3%A9st-s%C3%BCrgetnek-a-k%C3%A9pvisel%C5%91k
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/129073/mep_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/hu/33984/mep_home.html

