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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

6.12.2017 A8-0351/1 

Módosítás  1 

Michael Gahler 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Éves jelentés a közös kül- és biztonságpolitika végrehajtásáról 

2017/2123(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

25 a bevezető hivatkozás (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 – tekintettel az állandó strukturált 

együttműködésről (PESCO) szóló 2017. 

november 13-i értesítésre, 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/2 

Módosítás  2 

Michael Gahler 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Éves jelentés a közös kül- és biztonságpolitika végrehajtásáról 

2017/2123(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

25 b bevezető hivatkozás (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 – tekintettel a Bizottság és az 

alelnök/főképviselő által az Európai 

Parlamenthez és a Tanácshoz intézett 

2017. november 10-i, „a katonai mobilitás 

javítása az Európai Unióban” című közös 

közleményre,   

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/3 

Módosítás  3 

Michael Gahler 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Éves jelentés a közös kül- és biztonságpolitika végrehajtásáról 

2017/2123(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

31 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

31. üdvözli, hogy a tagállamok készek 

kötelező érvényű kötelezettségvállalásra a 

KBVP keretein belül, végrehajtva ezáltal 

egy ambiciózus és befogadó állandó 

strukturált együttműködést, és kéri, hogy a 

Tanács mihamarabb hozza létre azt; 

hangsúlyozza, hogy a részvétel 

tekintetében kívánatos inkluzív jellegnek 

nem szabad aláásnia sem a KBVP melletti 

teljes elkötelezettséget, sem a részt vevő 

tagállamok ambícióinak magas szintjét; 

rámutat arra, hogy a részvételre 

vonatkozóan egyértelmű kritériumokat kell 

szabni, meghagyva a lehetőséget más 

tagállamok számára, hogy egy későbbi 

időpontban csatlakozzanak; rámutat, hogy 

az állandó strukturált együttműködés 

keretében végzett tevékenységeket mindig 

tökéletesen össze kell hangolni a KBVP-

vel; 

31. üdvözli az állandó strukturált 

együttműködésről (PESCO) szóló 

értesítést, valamint az állandó strukturált 

együttműködés annak alapján tervezett 

aktiválását, hogy a tagállamok készek 

kötelező érvényű kötelezettségvállalásra a 

KBVP keretein belül, végrehajtva ezáltal 

egy ambiciózus és befogadó állandó 

strukturált együttműködést, és kéri, hogy a 

Tanács mihamarabb hozza létre azt; 

hangsúlyozza, hogy a részvétel 

tekintetében kívánatos inkluzív jellegnek 

nem szabad aláásnia sem a KBVP melletti 

teljes elkötelezettséget, sem a részt vevő 

tagállamok ambícióinak magas szintjét; 

rámutat arra, hogy a részvételre 

vonatkozóan egyértelmű kritériumokat kell 

szabni, meghagyva a lehetőséget más 

tagállamok számára, hogy egy későbbi 

időpontban csatlakozzanak; rámutat, hogy 

az állandó strukturált együttműködés 

keretében végzett tevékenységeket mindig 

tökéletesen össze kell hangolni a KBVP-

vel; 

Or. en 
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6.12.2017 A8-0351/4 

Módosítás  4 

Michael Gahler 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0351/2017 

Michael Gahler 

Éves jelentés a közös kül- és biztonságpolitika végrehajtásáról 

2017/2123(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

33 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

33. hangsúlyozza, hogy meg kell 

könnyíteni az adminisztratív eljárásokat, 

amelyek szükségtelenül lelassítják a 

KBVP-missziókhoz szükséges erők 

generálását és gyors reagálású erőknek az 

Unión belüli, határokat átlépő mozgását; 

felszólítja a tagállamokat, hogy hozzanak 

létre egy, az egész EU-ra kiterjedő 

rendszert a védelmi erők állománya, 

valamint a KBVP céljait szolgáló 

berendezések és ellátmányok gyors 

mozgásának koordinálására, arra az esetre, 

ha valamely tagállam a szolidaritási 

záradékra hivatkozik, és ha az ENSZ 

alapokmányának 51. cikkével összhangban 

valamennyi tagállam köteles a 

rendelkezésére álló összes eszközzel 

segítséget nyújtani; 

33. hangsúlyozza, hogy meg kell 

könnyíteni az adminisztratív eljárásokat, 

amelyek szükségtelenül lelassítják a 

KBVP-missziókhoz szükséges erők 

generálását és gyors reagálású erőknek az 

Unión belüli, határokat átlépő mozgását; 

felszólítja a tagállamokat, hogy hozzanak 

létre egy, az egész EU-ra kiterjedő 

rendszert a védelmi erők állománya, 

valamint a KBVP céljait szolgáló 

berendezések és ellátmányok gyors 

mozgásának koordinálására, arra az esetre, 

ha valamely tagállam a szolidaritási 

záradékra hivatkozik, és ha az ENSZ 

alapokmányának 51. cikkével összhangban 

valamennyi tagállam köteles a 

rendelkezésére álló összes eszközzel 

segítséget nyújtani; üdvözli ezzel 

összefüggésben a katonai mobilitás 

javításáról szóló közleményt; felkéri a 

Bizottságot, hogy 2018 márciusáig 

terjesszen az Európai Parlament és a 

tagállamok elé egy lényegi cselekvési 

tervet, amely teljes mértékben 

összhangban áll a NATO-n belül zajló 

erőfeszítésekkel; 

Or. en 

 

 


