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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

5.12.2018 A8-0392/1 

Módosítás  1 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0392/2018 

David McAllister 

Éves jelentés a közös kül- és biztonságpolitika végrehajtásáról 

(2018/2097(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

G preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

G. mivel a globalizáció felerősítette a 

kölcsönös függést, és egy Pekingben vagy 

Washingtonban meghozott döntés 

közvetlenül érezteti hatását életünkben; 

mivel e kölcsönös függés eredményeként a 

közvélemény tudatára ébredt annak, hogy a 

transznacionális problémák megoldásához 

transznacionális megoldásokra, a globális 

kormányzás tökéletesítéséhez pedig 

többoldalú szervezetekre van szükség; 

G. mivel a globalizáció felerősítette a 

kölcsönös függést; mivel e kölcsönös 

függés eredményeként a közvélemény 

tudatára ébredt annak, hogy a 

transznacionális problémák megoldásához 

transznacionális együttműködésre van 

szükség; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/2 

Módosítás  2 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0392/2018 

David McAllister 

Éves jelentés a közös kül- és biztonságpolitika végrehajtásáról 

(2018/2097(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

J preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

J. mivel egyes nyugati demokráciák 

sebezhetőbbé, protekcionistábbá és befelé 

fordulóvá váltak, és hajlamosak elfogadni 

a szélsőségeket, mikor pedig a többoldalú 

együttműködés kínálja az egyetlen utat a 

világméretű kihívásokra való hatékony 

válaszadáshoz; mivel ezt az űrt olyan 

hatalmak próbálják betölteni, mint Kína 

és Oroszország, amelyek ahelyett, hogy 

elfogadnák, megkérdőjelezik a nemzetközi 

jogon alapuló meglévő globális 

kormányzást; mivel ez utóbbi államok más 

megközelítést alkalmaznak a fejlesztési 

együttműködés tekintetében, amely nem 

kapcsolódik a jogállamiság javításához 

vagy más demokratikus reformokhoz;

  

törölve 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/3 

Módosítás  3 

Harald Vilimsky 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0392/2018 

David McAllister 

Éves jelentés a közös kül- és biztonságpolitika végrehajtásáról 

(2018/2097(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

K preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

K. mivel az Iránnal létrehozott átfogó 

közös cselekvési terv (JCPOA) jelentős 

többoldalú eredmény a stabil és békés 

Közel-Kelet felé vezető úton; mivel 

rendkívül sajnálatos Trump elnök azon 

döntése, hogy felmondja az Iránnal 

létrehozott JCPOA-t, és másodlagos 

szankciókkal sújtja az Iránnal jogszerű 

üzleteket kötő európai vállalatokat, és 

aláássa Európa gazdasági szuverenitását, 

és rávilágít az Unió dolláralapú 

kereskedelmi rendszernek való problémás 

kitettségére; mivel az EU és tagállamai 

megerősítették a JCPOA melletti 

elkötelezettségüket, és intézkedéseket 

hoztak a legitim európai gazdasági érdekek 

védelmére;  

K. mivel az Iránnal létrehozott átfogó 

közös cselekvési terv (JCPOA) jelentős 

többoldalú eredmény a stabil és békés 

Közel-Kelet felé vezető úton; mivel az EU 

és tagállamai megerősítették a JCPOA 

melletti elkötelezettségüket, és 

intézkedéseket hoztak a legitim európai 

gazdasági érdekek védelmére; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/4 

Módosítás  4 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0392/2018 

David McAllister 

Éves jelentés a közös kül- és biztonságpolitika végrehajtásáról 

(2018/2097(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

L preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

L. mivel az ISIS, az al-Kaida és más 

nemzetközi terrorszervezetek továbbra is 

jelentős veszélyt jelentenek Európára és a 

világ nemzeteire;  

L. mivel az ISIS, az al-Kaida és más 

nemzetközi terrorszervezetek továbbra is 

jelentős veszélyt jelentenek Európára és a 

világ nemzeteire; mivel a politikai iszlám 

és a hozzá kapcsolódó szervezetek jelentik 

az egyik legnagyobb fenyegetést Európára 

és annak demokratikus értékeire; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/5 

Módosítás  5 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0392/2018 

David McAllister 

Éves jelentés a közös kül- és biztonságpolitika végrehajtásáról 

(2018/2097(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

M preambulumbekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

M. mivel Európa biztonsága az Unió 

globális stratégiájának megfelelően a közös 

stratégiai autonómia törekvésén alapul; 

mivel az ambiciózus, hiteles és hatékony 

közös külpolitikát megfelelő pénzügyi 

forrásokkal és eszközökkel kell támogatni, 

és annak a tagállamok következetes, 

időszerű és következetes megközelítésén 

kell alapulnia;  

M. mivel Európa biztonsága az Unió 

globális stratégiájának megfelelően a közös 

stratégiai autonómia törekvésén alapul; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/6 

Módosítás  6 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0392/2018 

David McAllister 

Éves jelentés a közös kül- és biztonságpolitika végrehajtásáról 

(2018/2097(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

1. hangsúlyozza, hogy eljött a 

pillanat, amikor az Európai Uniónak saját 

kezébe kell vennie a sorsát; véleménye 

szerint az Uniónak a nemzetközi 

kapcsolatok terén olyan valódi és szuverén 

politikai és gazdasági hatalomként kell 

fellépnie, amely hozzájárul a konfliktusok 

megoldásához a világban, és alakító 

résztvevője a globális kormányzásnak; 

ezért hangsúlyozza, hogy közös érdekeink, 

valamint elveink és értékeink 
előmozdítása érdekében ténylegesen közös 

európai kül- és biztonságpolitikára van 

szükség, amely stratégiai autonómián és 

annak az ipar és a műveletek területén – 

egyebek mellett a képességek 

szempontjából – történő integrációján 

alapul;  

1. véleménye szerint az Uniónak 

valódi politikai és gazdasági hatalomként 

kell fellépnie a nemzetközi kapcsolatok 

terén; ezért hangsúlyozza, hogy a 

tagállamok közös érdekeinek előmozdítása 

érdekében ténylegesen közös európai kül- 

és biztonságpolitikára van szükség; 

kiemeli, hogy Európa világban betöltött 

vezető szerepének megszilárdítása 

kizárólag a közös célkitűzések tagállamok 

közötti meghatározása révén lehetséges, 

tiszteletben tartva az eltérő társadalmi és 

gazdasági szükségletek széles körét; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/7 

Módosítás  7 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0392/2018 

David McAllister 

Éves jelentés a közös kül- és biztonságpolitika végrehajtásáról 

(2018/2097(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

2 bekezdés 

 

2. meggyőződése, hogy egyetlen 

uniós tagállam sem képes egymagában 

választ adni a jelen kor világméretű 

kihívásaira; véleménye szerint az erők 

összefogásával az EU-n belül a tagállamok 

képesek befolyást gyakorolni a világ 

helyzetére, amire egyébként nem lennének 

képesek; meggyőződése, hogy a 

következetes és egységes álláspont 

érdekében együttműködő, 500 millió 

polgárt képviselő 28 tagállam nagyobb 

súllyal léphet fel a nemzetközi 

tárgyalásokon, az emberi jogok és az 

elszámoltathatóság előmozdítása, valamint 

a nemzetközi szabályozások, a politikai, 

demokratikus, környezetvédelmi, 

társadalmi és gazdasági normák kialakítása 

terén; úgy véli továbbá, hogy az uniós 

szociális modell védelme alatt a 

globalizáció lehetőséget, nem pedig 

fenyegetést jelent az uniós polgárok 

számára, és az európai és nemzeti 

vezetőknek ezt egyértelműen és pozitívan 

kell kommunikálniuk polgáraik felé; 

2. meggyőződése, hogy egyetlen 

uniós tagállam sem képes egymagában 

választ adni a jelen kor világméretű 

kihívásaira; véleménye szerint az erők 

összefogásával az EU-n belül a tagállamok 

képesek befolyást gyakorolni a világ 

helyzetére, amire egyébként nem lennének 

képesek; meggyőződése, hogy a 

következetes és egységes álláspont 

érdekében együttműködő, 500 millió 

polgárt képviselő 28 tagállam nagyobb 

súllyal léphet fel a nemzetközi 

tárgyalásokon, az emberi jogok és az 

elszámoltathatóság előmozdítása, valamint 

a nemzetközi szabályozások, a politikai, 

demokratikus, környezetvédelmi, 

társadalmi és gazdasági normák kialakítása 

terén;  

  

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/8 

Módosítás  8 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0392/2018 

David McAllister 

Éves jelentés a közös kül- és biztonságpolitika végrehajtásáról 

(2018/2097(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

3 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

3. sajnálja, hogy a tagállamok 

valamennyien túl gyakran előtérbe 

helyezik nemzeti érdekeiket, nem törődve 

a lehetséges európai szintű 

következményekkel, ily módon aláásva az 

EU mint globális szereplő egységét, 

következetességét és eredményességét, és 

ennek eredményeként hitelességét is; 

szorgalmazza a felelősség jobb 

megosztását és az EU és tagállamai közötti 

megerősített koordinációt; emlékeztet arra, 

hogy az Unió külső politikáinak 

koherenseknek kell lenniük egymással és 

más, külső dimenzióval rendelkező 

szakpolitikákkal, és egyeztetni kell azokat 

a nemzetközi partnerekkel; véleménye 

szerint a tagállamok közötti jó 

együttműködés alapvető fontosságú 

demokratikus rendünk, közös értékeink, 

szabadságunk, valamint szociális és 

környezeti normáink megóvása érdekében;  

hangsúlyozza a tagállamok, a 

partnerországok és a nemzetközi 

szervezetek közötti együttműködés 

kiterjesztésének szükségességét;  

3. hangsúlyozza, hogy a tagállamok 

képesek saját külpolitika 

meghatározására, és ezt nem 

fenyegetésnek, hanem lehetőségnek 

kellene tekinteni a diplomáciai válságok 

rendezésére, valamint az EU és a 

harmadik országok közötti diplomáciai és 

gazdasági kapcsolatok javítására; 

szorgalmazza a felelősség jobb 

megosztását és az EU és tagállamai közötti 

megerősített koordinációt; emlékeztet arra, 

hogy az Unió külső politikáinak 

koherenseknek kell lenniük egymással és 

más, külső dimenzióval rendelkező 

szakpolitikákkal, és egyeztetni kell azokat 

a nemzetközi partnerekkel; véleménye 

szerint a tagállamok közötti jó 

együttműködés alapvető fontosságú 

demokratikus rendünk, szabadságunk, 

valamint szociális és környezeti normáink 

megóvása érdekében; hangsúlyozza a 

tagállamok, a partnerországok és a 

nemzetközi szervezetek közötti 

együttműködés kiterjesztésének 

szükségességét; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/9 

Módosítás  9 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0392/2018 

David McAllister 

Éves jelentés a közös kül- és biztonságpolitika végrehajtásáról 

(2018/2097(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

5 bekezdés – 2 franciabekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 – elkötelezettség a multilateralizmus 

és a szabályokon alapuló nemzetközi rend 

iránt, az ENSZ rendszere és olyan 

regionális szervezetek támogatásával, mint 

az EBESZ; 

– jó együttműködés az ENSZ 

rendszerével és olyan regionális 

szervezetekkel, mint az EBESZ; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/10 

Módosítás  10 

Harald Vilimsky, Mario Borghezio 

az ENF képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0392/2018 

David McAllister 

Éves jelentés a közös kül- és biztonságpolitika végrehajtásáról 

(2018/2097(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

9 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

9. szorgalmazza, hogy a következő 

többéves pénzügyi keretben (2021–2027) 

különítsenek el elegendő pénzügyi forrást 

elkülönítésére az EU külső fellépései 

számára, és hogy az Unió összpontosítsa 

erőforrásait a stratégiai prioritásokra; 

emlékeztet az EU külső pénzügyi 

eszközeinek az EU külpolitikai érdekeinek 

előmozdításában betöltött fontos 

szerepére; hangsúlyozza a külső 

finanszírozási eszközök koherenciája, 

eredményessége, reagálóképessége és 

rugalmassága megerősítésének 

szükségességét; hangsúlyozza, hogy a 

Parlamentet megfelelő módon be kell 

vonni az eszközök ellenőrzésébe és 

stratégiai irányításába; véleménye szerint 

az EU szomszédságában és azon túl 

fokozódó kihívások szükségessé teszik a 

külügyi fellépés számára rendelkezésre 

álló előirányzatok jelentősen növelését és 

a polgári KBVP-missziók jelentős 

megerősítését;  

törölve 

Or. en 

 

 


