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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

5.12.2018 A8-0392/11 

Módosítás  11 

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 

10 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

10. felhívja az EKSZ-t, hogy a 

hasonlóan gondolkodó országokkal 

alakítson ki koalíciókat az egyes konkrét 

kérdésekhez/ügyekhez kapcsolódóan a 

szabályalapú nemzetközi rend, a 

multilateralizmus és a szabad és 

tisztességes kereskedelem támogatása és 

előmozdítása céljából, valamint dolgozzon 

ki együttműködésen alapuló megoldásokat 

a globális kihívásokra, többek között a 

változó hatalmi egyensúlyra; felhívja az 

EKSZ-t, hogy működjön együtt a 

feltörekvő hatalmakkal olyan globális 

közjavak, mint a béke és a biztonság 

biztosítása érdekében, többek között a 

világszerte jelentkező válságok 

megelőzése, az éghajlatváltozás 

hatásainak enyhítése – ezen belül a 

természeti erőforrásokkal való 

fenntartható gazdálkodás, a tiszta levegő 

és víz, valamint a szennyezésmentes 

termőföld –, valamint az emberi jogok és a 

pénzügyi stabilitás védelme és 

előmozdítása terén folytatott 

együttműködés révén; emlékeztet a 

parlamentközi kapcsolatok fontosságára e 

célok támogatása tekintetében; 

törölve 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/12 

Módosítás  12 

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 

11 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

11. elítéli, hogy Oroszország 

rendszeresen él vétójogával az ENSZ 

Biztonsági Tanácsában, és úgy véli, hogy 

ez aláássa a béke és a konfliktusrendezés 

érdekében tett nemzetközi erőfeszítéseket; 
megállapítja, hogy az ENSZ Biztonsági 

Tanácsán belüli akadályok gátolják a 

nemzetközi közösség fellépését és 

megakadályozzák a válságok rendezését; 

ismételten kéri, hogy a tagállamok 

támogassák a Biztonsági Tanács 

összetételének és működésének reformját; 

hangsúlyozza, hogy az EU elkötelezetten 

támogatja az ENSZ nemzetközi 

szerepének megerősítését; 

11. megállapítja, hogy az ENSZ 

Biztonsági Tanácsán belüli akadályok 

gátolják a nemzetközi közösség fellépését, 

és megakadályozzák a válságok 

rendezését; ismételten kéri, hogy a 

tagállamok támogassák a Biztonsági 

Tanács összetételének és működésének 

reformját; hangsúlyozza, hogy az EU 

elkötelezte magát az ENSZ-szel való 

együttműködés mellett; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/13 

Módosítás  13 

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 

12 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

12. megállapítja, hogy az EU jelentős 

szerepet játszott a külpolitikai 

válságok csillapításában és 

rendezésében, nevezetesen amikor 

egyes tagállamok az Unió égisze alatt 

vezető szerepet vállaltak például a 

normandiai négyekben vagy az 

Iránnal folytatott EU3+3 

tárgyalásokban; úgy véli, hogy a 

gyorsan változó helyzetek kezelése 

terén rövid távon rugalmasabbá és 

reagálóképesebbé tehetné az EU 

külső politikáját, ha a fokozott 

biztonsági és védelmi együttműködés 

hosszú távú célja mellett a 

tagállamok célszerűnek ítélt 

esetekben eseti koalíciókat 

hoznának létre, amelyek gyorsabban 

tudnak reagálni a nemzetközi 

válságokra, csökkentve az arra 

irányuló nyomást, hogy egyetemes 

konszenzus jöjjön létre a tagállamok 

között; 

 

12. megállapítja, hogy az EU jelentős 

szerepet játszott a külpolitikai válságok 

csillapításában és rendezésében, 

nevezetesen amikor egyes tagállamok az 

Unió égisze alatt vezető szerepet vállaltak 

például a normandiai négyekben vagy az 

Iránnal folytatott EU3+3 tárgyalásokban; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/14 

Módosítás  14 

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 

14 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

14. egyetért azzal, hogy a fenyegetések 

közelsége meghatározza a szakpolitikai 

prioritásokat; felhívja ugyanakkor a 

tagállamokat, hogy tartsák tiszteletben a 

szolidaritás Szerződésekben (az Európai 

Unió működéséről szóló szerződés 80. 

cikkében) rögzített elvét, és tegyék meg a 

szükséges lépéseket annak érdekében, 

hogy közös választ adjanak a migrációs 

válságra ugyanúgy, ahogyan az összes 

tagállam gazdasági és biztonsági 

kontextusban szolidaritást mutatva reagált 

az erőszakosan fellépő Oroszország, 

valamint a Kína jelentette kihívásokra; 
úgy véli továbbá, hogy a jelenlegi válságok 

próbára tették a tagállamok hajlandóságát 

arra, hogy hatékonyabb együttműködést 

folytassanak a közös kihívások kezelése 

érdekében; kéri a konfliktus sújtotta 

lakosságnak biztosított humanitárius és 

egyéb segítségnyújtás fenntartását; 

14. egyetért azzal, hogy a fenyegetések 

közelsége meghatározza a szakpolitikai 

prioritásokat; úgy véli továbbá, hogy a 

jelenlegi válságok próbára tették a 

tagállamok hajlandóságát arra, hogy 

hatékonyabb együttműködést folytassanak 

a közös kihívások kezelése érdekében; kéri 

a konfliktus sújtotta lakosságnak biztosított 

humanitárius és egyéb segítségnyújtás 

fenntartását; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/15 

Módosítás  15 

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 

15 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

15. megállapítja, hogy a belső és külső 

biztonság egyre fokozottabban összefügg 

egymással; hangsúlyozza, hogy meg kell 

erősíteni az EU külső beavatkozásokkal 

szembeni belső ellenállóképességét, és 

közös stratégiát kell kialakítani a 

nemzetközi partnerekkel a kritikus 

infrastruktúrák és a demokráciáink 

alapintézményeinek és alapvető 

jellemzőinek védelme érdekében egyaránt; 

támogatja a Bizottság és az 

alelnököt/főképviselő törekvését, hogy a 

kockázatcsökkentési stratégia részeként 

tovább javítsák az EU ellenállóképességét 

a terrortámadásokkal, különösen a 

dzsihádista terrorizmussal – amely 

napjainkban a közbiztonságot fenyegető fő 

kihívások egyike az Unióban –, a 

szélsőségességgel, az illegális migrációval, 

a vegyi fegyverek ismétlődő 

alkalmazásával, a propagandával, az online 

vagy offline folytatott dezinformációs 

kampányokkal, a kibertámadások 

végrehajtására és választási és 

népszavazási kampányokba való 

beavatkozásra tett orosz kísérletekkel és 

más hibrid fenyegetésekkel szemben, 

amelyek mindegyike gyors, határozott és 

összehangolt ellenlépéseket igényel; 

hangsúlyozza, hogy minden lehetséges 

intézkedést meg kell hozni a 2019-es 

15. megállapítja, hogy a belső és külső 

biztonság egyre fokozottabban összefügg 

egymással; hangsúlyozza, hogy meg kell 

erősíteni az EU külső beavatkozásokkal 

szembeni belső ellenállóképességét, és 

közös stratégiát kell kialakítani a 

nemzetközi partnerekkel a kritikus 

infrastruktúrák és a demokráciáink 

alapintézményeinek és alapvető 

jellemzőinek védelme érdekében egyaránt; 

támogatja a Bizottság és az 

alelnököt/főképviselő törekvését, hogy a 

kockázatcsökkentési stratégia részeként 

tovább javítsák az EU ellenállóképességét 

a terrortámadásokkal, különösen a 

dzsihádista terrorizmussal – amely 

napjainkban a közbiztonságot fenyegető fő 

kihívások egyike az Unióban –, a 

szélsőségességgel, az illegális migrációval, 

a vegyi fegyverek ismétlődő 

alkalmazásával, a propagandával, az online 

vagy offline folytatott dezinformációs 

kampányokkal, a kibertámadások 

végrehajtására és választási és 

népszavazási kampányokba való 

beavatkozásra tett kísérletekkel és más 

hibrid fenyegetésekkel szemben, amelyek 

mindegyike gyors, határozott és 

összehangolt ellenlépéseket igényel; 

hangsúlyozza, hogy minden lehetséges 

intézkedést meg kell hozni a 2019-es 
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európai parlamenti választásokba való 

beavatkozás elkerülése érdekében; 

európai parlamenti választásokba való 

beavatkozás elkerülése érdekében; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/16 

Módosítás  16 

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 

16 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

16. kiemeli, hogy a transzatlanti 

partnerség rövid távon jelentős számú 

kihívással és zavarral néz szembe, mégis 

nélkülözhetetlen a biztonság és a jólét 

Atlanti-óceán mindkét partján történő 

biztosítása szempontjából; sajnálatosnak 

tartja az USA fokozatos kivonulását a 

többoldalú, szabályokon alapuló 

világrendből, különösen kilépését a 

Párizsi Megállapodásból, a JCPOA-ból, a 

csendes-óceáni partnerségi 

megállapodásból (TPP), az ENSZ Emberi 

Jogi Tanácsából, az UNWRA és 

különböző ENSZ-ügynökségek és 

nemzetközi fórumok, valamint 

békefenntartó műveletek 

finanszírozásának leállítását, és a 

Nemzetközi Büntetőbíróság (NBB) elleni 

támadásokat; felhívja az Uniót, hogy 

mutasson egységet, határozottságot és 

arányosságot e döntésekre való reagálása 

során, erősítse meg a JCPOA iránti 

maradéktalan támogatását, biztosítsa 

kézzelfogható gazdasági eredmények 

elérését Iránnal, és védje meg az Iránban 

beruházó európai vállalatokat az USA 

szankcióival szemben; felhívja továbbá az 

Uniót, hogy fokozza erőfeszítéseit az 

éghajlatváltozással kapcsolatos 

diplomácia területén, és a Párizsi 

Megállapodás betartását foglalja bele 

16. kiemeli, hogy a transzatlanti 

partnerség rövid távon jelentős számú 

kihívással és zavarral néz szembe, mégis 

nélkülözhetetlen a biztonság és a jólét 

Atlanti-óceán mindkét partján történő 

biztosítása szempontjából; rámutat arra, 

hogy az EU megerősíti a JCPOA iránti 

támogatását annak érdekében, hogy 

biztosítsa kézzelfogható gazdasági 

eredmények elérését Iránnal, és megvédje 

az Iránban beruházó európai vállalatokat az 

USA szankcióival szemben; 
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minden kereskedelmi és beruházási 

megállapodásba; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/17 

Módosítás  17 

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 

19 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

19. újfent hangsúlyozza, hogy az EU 

kötelezettséget vállalt partnerei 

szuverenitásának, függetlenségének és 

területi integritásának támogatására; 

hangsúlyozza annak szükségességét, hogy 

minden befagyasztott konfliktust a 

nemzetközi joggal, normákkal és elvekkel 

összhangban kezeljenek, növeljék a 

konfliktusoktól sújtott lakosságnak, a belső 

menekülteknek és a menekülteknek 

nyújtott támogatást, és lépjenek fel a 

harmadik országok, különösen 

Oroszország felől érkező destabilizációs 

kísérletek ellen; újólag elítéli a Krím 

félsziget Oroszország általi jogellenes 

bekebelezését és a kelet-ukrajnai katonai 

beavatkozást; további erőfeszítéseket kér a 

minszki megállapodások végrehajtása 

érdekében, és szorgalmazza a szankciók 

meghosszabbítását mindaddig, amíg 

Oroszország nem teljesíti ezeket a 

megállapodásokat; elítéli továbbá a 

megszállt grúziai területek, Abházia és a 

chinvali régió/Dél-Oszétia folytatódó 

militarizációját, valamint biztonsági és 

humanitárius helyzetének romlását, és 

felszólítja Oroszországot, hogy teljesítse az 

EU közvetítésével létrejött 2008-as 

tűzszüneti megállapodás értelmében 

vállalt kötelezettségeit; 

19. újfent hangsúlyozza, hogy az EU 

kötelezettséget vállalt partnerei 

szuverenitásának, függetlenségének és 

területi integritásának támogatására; 

hangsúlyozza annak szükségességét, hogy 

minden befagyasztott konfliktust a 

nemzetközi joggal, normákkal és elvekkel 

összhangban kezeljenek, növeljék a 

konfliktusoktól sújtott lakosságnak, a belső 

menekülteknek és a menekülteknek 

nyújtott támogatást, és lépjenek fel a 

harmadik országok felől érkező 

destabilizációs kísérletek ellen; további 

erőfeszítéseket kér a minszki 

megállapodások végrehajtása érdekében, és 

szorgalmazza, hogy az EU a szankciók 

megszüntetésével stabilizálja diplomáciai 

és gazdasági kapcsolatait Oroszországgal; 
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5.12.2018 A8-0392/18 

Módosítás  18 

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 

21 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

21. hangsúlyozza, hogy az Uniónak a 

puha politikai eszközeinek határozott 

alkalmazása és a meglévő társulási 

megállapodások teljes körű végrehajtása 

révén vezető szerepet kell játszania a 

Közel-Keleten és a Perzsa-öbölben; mély 

sajnálatát fejezi ki az USA kormányának 

azon döntése miatt, amelynek értelmében 

az amerikai nagykövetséget Tel-Avivból 

áthelyezik Jeruzsálembe; felhívja az 

Uniót, hogy legyen a kétállami megoldást 

célzó valós közel-keleti békefolyamat 

helyreállításának hajtóereje; megerősíti az 

ENSZ-vezetésével zajló genfi folyamat 

elsőbbségét a szíriai konfliktus 

rendezésében, az ENSZ Biztonsági 

Tanácsának 2254. sz. határozatával 

összhangban; elítéli az Aszad-rezsimnek 

Oroszország és Irán által nyújtott 

támogatást, a rezsim háborús 

bűncselekményeit és emberiesség elleni 

bűncselekményeit, és felhívja az Uniót és 

tagállamait, hogy tegyenek meg minden 

tőlük telhetőt annak érdekében, hogy véget 

vessenek a szíriai nép elleni 

bűncselekményeknek és mindenekelőtt a 

vegyi fegyverek velük szembeni 

bevetésének; 

21. hangsúlyozza, hogy az Uniónak a 

puha politikai eszközeinek határozott 

alkalmazása és a meglévő társulási 

megállapodások teljes körű végrehajtása 

révén vezető szerepet kell játszania a 

Közel-Keleten és a Perzsa-öbölben; 

rámutat arra, hogy az EU a kétállami 

megoldás megvalósítására törekszik; 

megerősíti az ENSZ-vezetésével zajló 

genfi folyamat elsőbbségét a szíriai 

konfliktus rendezésében, az ENSZ 

Biztonsági Tanácsának 2254. sz. 

határozatával összhangban; elítéli a 

Szíriában egymással harcoló csoportok 

vezető erőit, valamint az általuk elkövetett 

háborús bűncselekményeket és 

emberiesség elleni bűncselekményeket, és 

felhívja az Uniót és tagállamait, hogy 

tegyenek meg minden tőlük telhetőt annak 

érdekében, hogy véget vessenek a szíriai 

nép elleni bűncselekményeknek és 

mindenekelőtt a vegyi fegyverek velük 

szembeni bevetésének; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/19 

Módosítás  19 

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 

23 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

23. a régióban a közelmúltban 

megrendezett parlamenti és 

elnökválasztásokat követően megerősíti, 

hogy továbbra is elkötelezett a latin-

amerikai országokkal való szoros 

kapcsolatok kialakítása iránt, a 

mélyrehatóbb integráció és együttműködés 

sarokköveként előmozdítva a demokrácia, 

a jogállamiság és az emberi jogok 

védelmét; mély aggodalmát fejezi ki a 

demokrácia, az emberi jogok és a 

jogállamiság tiszteletben tartásának hiánya 

miatt Kubában, Nicaraguában és 

Venezuelában; aggodalommal veszi 

tudomásul a brazíliai választások 

fejleményeit, és reményét fejezi ki arra, 

hogy az új kormány továbbra is hűen 

követi a demokrácia és a jogállamiság 

útját; elismerését fejezi ki a kolumbiai 

békefolyamatban érintett valamennyi fél 

erőfeszítéseiért; ismét kifejezi teljes körű 

támogatását e békefolyamat és annak 

tényleges végrehajtása iránt; 
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a jogállamiság és az emberi jogok 

védelmét; mély aggodalmát fejezi ki a 

demokrácia, az emberi jogok és a 
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