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16.11.2016 A8-0317/39 

Módosítás  39 

Sabine Lösing, Rina Ronja Kari, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, 

Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Kostadinka 

Kuneva, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, 

Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

A közös biztonság- és védelempolitika végrehajtása 

2016/2067(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

15 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

15. hasonlóképpen kiemeli, hogy a KBVP-

nek az erős kollektív védelem elvén és 

hatékony finanszírozáson kell alapulnia, 

továbbá hogy a KBVP-t a biztonság és 

védelem terén illetékes nemzetközi 

intézményekkel, például a NATO-val 

teljes összhangban, és teljes mértékben 

egymást kiegészítve kell végrehajtani; úgy 

véli, hogy az EU-nak a NATO 

kapacitáscéljainak teljesítésére kell 

ösztönöznie a tagállamokat, ami 

megköveteli, hogy a védelmi kiadásokat 

legalább a GDP 2%-ára növeljék a walesi 

és a varsói csúcstalálkozókon 

megerősítetteknek megfelelően; 

törölve 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/40 

Módosítás  40 

Sabine Lösing, Rina Ronja Kari, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, 

Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Kostadinka 

Kuneva, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, 

Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

A közös biztonság- és védelempolitika végrehajtása 

2016/2067(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

19 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

19. úgy véli, hogy az Európai Tanács által 

elfogadott és bemutatott megállapodás 

tárgyát képező ágazati stratégia 

kidolgozása lenne szükséges az EU kül- és 

biztonságpolitikára vonatkozó globális 

stratégiájának nyomon követéseként, 

amelynek tovább kellene pontosítania az 

ambíció, a feladatok, a követelmények és 

a képességbeli prioritások polgári és 

katonai szintjeit; megismétli az európai 

védelem fehér könyvének kidolgozására 

irányuló korábbi felhívásait és felszólítja a 

Tanácsot, hogy haladéktalanul készítse el 

ezt a dokumentumot; aggodalmának ad 

hangot amiatt, hogy a biztonságra és 

védelemre javasolt végrehajtási terv 

messze elmarad a parlamentek és a 

nyilvánosság várakozásaitól; megismétli, 

hogy az Európai Unió tagállamainak 

biztonsága oszthatatlan; 

törölve 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/41 

Módosítás  41 

Sabine Lösing, Rina Ronja Kari, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Merja 

Kyllönen, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Lola Sánchez Caldentey, Miguel 

Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Tania González 

Peñas 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

A közös biztonság- és védelempolitika végrehajtása 

2016/2067(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

22 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  22a. határozottan elutasítja a belső és a 

külső biztonság, illetve egyedi eszköztáraik 

további integrációját; ellenzi az EUSZ 42. 

cikke (7) bekezdésének érvénybe 

léptetését; ragaszkodik ahhoz, hogy a 

terrorista tevékenységek ellen hozott 

intézkedéseket a jogállamiság keretében 

kell végrehajtani, pusztán rendőrségi 

nyomozás és bűnüldözési tevékenységek, 

valamint átfogó deradikalizációs 

programokon alapuló többrétű megelőző 

intézkedések alkalmazásával; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/42 

Módosítás  42 

Sabine Lösing, Rina Ronja Kari, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Merja 

Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Miguel 

Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Tania González 

Peñas 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

A közös biztonság- és védelempolitika végrehajtása 

2016/2067(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

29 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

29. üdvözli a stabilitás és a béke 

elősegítését szolgáló eszköz létrehozásáról 

szóló 230/2014/EU rendelet módosítására 

irányuló bizottsági javaslatot, melynek 

célja az uniós támogatás kiterjesztése a 

partnerországok katonai szereplőinek 

felszerelésére, mivel ez elengedhetetlen 

hozzájárulást jelent ellenálló 

képességükhöz, ami csökkenti annak 

esélyét, hogy ismét konfliktus tárgyává és 
az EU ellen irányuló ellenséges 

tevékenységek menedékhelyeivé váljanak; 

hangsúlyozza, hogy erre csak a fent 

említett, a 230/2014/EU rendelet 

módosítására irányuló javaslat 3a. 

cikkében meghatározott kivételes 

körülmények esetén kerülhet sor, hogy 

hozzájáruljanak a fenntartható 

fejlődéshez, a felelősségteljes 

kormányzáshoz és a jogállamisághoz; 

ösztönzi e tekintetben az EKSZ-t és a 

Bizottságot, hogy a KBVP-missziók 

hatékonyságának és fenntarthatóságának 

javítása érdekében gyorsítsák fel a 

biztonságot és a fejlesztést szolgáló 

kapacitásépítési kezdeményezés 

végrehajtását; 

29. határozottan elutasítja a stabilitás és a 

béke elősegítését szolgáló eszköz 

létrehozásáról szóló 230/2014/EU rendelet 

módosítására irányuló bizottsági javaslatot, 

melynek célja az uniós támogatás 

kiterjesztése a partnerországok katonai 

szereplőinek felszerelésére, mivel ez 

megnyitná az utat a fejlesztési segélyek 

helytelen felhasználása felé, és ellentétes 

lenne az EUMSZ 208. cikkével, még 

inkább aláásva a szegénység tényleges 

felszámolásának és a konfliktusok békés 

megoldásának célját; 
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16.11.2016 A8-0317/43 

Módosítás  43 

Sabine Lösing, Rina Ronja Kari, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Merja 

Kyllönen, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Lola Sánchez Caldentey, Miguel 

Urbán Crespo, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Tania González 

Peñas 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

A közös biztonság- és védelempolitika végrehajtása 

2016/2067(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

32 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  32a. elutasítja a KBVP-missziók és -

műveletek – kiváltképpen a katonai 

jellegűek – finanszírozását, és különösen 

azt, hogy ez az uniós költségvetésből 

történjen; emlékeztet rá, hogy az EUSZ 

41. cikkének (2) bekezdése szerint katonai 

vagy védelmi vonatkozású fellépésekből 

eredő kiadások nem terhelhetik az Unió 

költségvetését; elutasítja az Athéné 

mechanizmust és az annak keretében 

elszámolható költségek – például az uniós 

harccsoportok bevetésére történő – 

javasolt bővítését, mivel az növeli minden 

egyes tagállam automatikus pénzügyi 

részvételét az EU valamennyi katonai 

missziójában; 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/44 

Módosítás  44 

Sabine Lösing, Rina Ronja Kari, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, 

Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Kostadinka 

Kuneva, Barbara Spinelli, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Xabier 

Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

A közös biztonság- és védelempolitika végrehajtása 

2016/2067(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

34 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

34. úgy véli, hogy az EU és a NATO 

közötti szoros és hatékony együttműködés 

alapját misszióik, és ebből következően 

eszköztáraik egymást kiegészítő jellege és 

összeegyeztethetősége képezi; 

hangsúlyozza, hogy a két szervezet közötti 

kapcsolatoknak továbbra is az 

együttműködésen, nem pedig a versenyen 

kell alapulniuk; úgy véli, hogy az EU-nak 

a NATO kapacitási céljainak teljesítésére 

kell ösztönöznie a tagállamokat, ami 

megköveteli, hogy a védelmi kiadásokat 

legalább a GDP 2 %-ára növeljék; 

törölve 

Or. en 
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16.11.2016 A8-0317/45 

Módosítás  45 

Sabine Lösing, Rina Ronja Kari, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Merja 

Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Xabier 

Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Tania González Peñas 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0317/2016 

Ioan Mircea Paşcu 

A közös biztonság- és védelempolitika végrehajtása 

2016/2067(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

48 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  48a. elutasítja a tagállamok részvételét a 

közös európai fegyverzet- és 

képességpolitikában; ellenzi a védelmi 

cselekvési tervet és a védelmi ágazat ipari 

és technológiai alapja további 

megerősítését és támogatását; 

hangsúlyozza, hogy az EU 2021-ben 

induló jövőbeli védelmi kutatási 

programjára irányuló előkészítő 

intézkedés létrehozása érdekében 

folyamatban lévő munka sérti az EUSZ 

41. cikke (2) bekezdésének rendelkezéseit; 

elutasítja az EU által finanszírozott 

védelmi kutatást; 

Or. en 

 

 


