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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

5.12.2018 A8-0392/20 

Módosítás  20 

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 

24 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

24. véleménye szerint a puha hatalom 

és az intézményépítés – fontosságuk 

ellenére – önmagukban nem lehetnek 

elegendők befolyás érvényesítésére a 

világban, ahol az erőpolitika és a kemény 

hatalom növekvő jelentőségre tesz szert; 

véleménye szerint az uniós külpolitika 

hatékonysága végeredményben nagy 

mértékben a kemény és a puha hatalmi 

eszközök eredményes kombinációján, 

például a nyílt párbeszéden, a 

példamutatásra való képességen és a 

mögötte felsorakoztatott erőforrásokon és 

képességeken, többek közöt a megfelelő 

pénzügyi forrásokon, a tényleges 

multilateralizmuson, a puha hatalom és a 

hiteles kemény hatalom kombinációján, 

valamint az ezzel összefüggő 

döntéshozatali hatáskörök átadására 

mutatott tagállami hajlandóságon, valamint 

a NATO-val és más hasonló beállítottságú 

országokkal való együttműködésen múlik; 

24. véleménye szerint a puha hatalom 

és az intézményépítés – fontosságuk 

ellenére – önmagukban nem lehetnek 

elegendők befolyás érvényesítésére a 

világban, ahol az erőpolitika és a kemény 

hatalom növekvő jelentőségre tesz szert; 

véleménye szerint az uniós külpolitika 

hatékonysága végeredményben nagy 

mértékben a kemény és a puha hatalmi 

eszközök eredményes kombinációján, 

például a nyílt párbeszéden, a 

példamutatásra való képességen az EKSZ 

kiterjedt bürokráciája nélkül, a tényleges 

multilateralizmuson, a puha hatalom és a 

hiteles kemény hatalom kombinációján, 

valamint az ezzel összefüggő 

döntéshozatali hatáskörök koordinálására 

mutatott tagállami hajlandóságon, valamint 

a NATO-val és más hasonló beállítottságú 

országokkal való együttműködésen múlik; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/21 

Módosítás  21 

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 

27 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

27. hangsúlyozza, hogy az új 

formátumok – mint például a Merkel 

kancellár és Macron elnök által javasolt 
EU Biztonsági Tanács –, valamint az 

Unión belüli és a nemzetközi hatóságokkal 

való szorosabb koordináció új módjainak 

kialakítása potenciálisan megkönnyíthetik 

a KKBP döntéshozatali folyamatának 

hatékonyabbá tételét; úgy véli, hogy e 

struktúrák létrehozása mellett ki kell 

alakítani demokratikus ellenőrzésük 

mechanizmusait is; 

27. hangsúlyozza, hogy az új 

formátumok – mint például az EU 

Biztonsági Tanács –, valamint az Unión 

belüli és a nemzetközi hatóságokkal való 

szorosabb koordináció új módjainak 

kialakítása potenciálisan megkönnyíthetik 

a KKBP döntéshozatali folyamatának 

hatékonyabbá tételét; úgy véli, hogy e 

struktúrák létrehozása mellett ki kell 

alakítani demokratikus ellenőrzésük 

mechanizmusait is, a tagállamok által az 

egyhangúsági szabály alapján és a 

nemzeti parlamentek hozzájárulásával 

hozott határozatokkal; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/22 

Módosítás  22 

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 

28 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

28. támogatja, hogy az Unión belül 

folytassanak vitát az új formátumokról, 

többek között a Bizottság elnökének, 

Juncker úrnak az Unió helyzetéről szóló 

2018. szeptember 12-i beszédében kifejtett 

azon javaslatáról, hogy a KKBP bizonyos 

területein – nevezetesen az emberi jogi 

problémák, a szankciók és a polgári 

missziók kérdésében – a Szerződések által 

jelenleg megkövetelt egyhangúság helyett 

minősített többségi szavazást 

alkalmazzanak; arra buzdítja a 

tagállamokat, hogy vizsgálják meg, milyen 

módon léphetnének fel hatékonyabban a 

KKBP és a KBVP kontextusában; úgy 

véli, hogy a minősített többségi szavazás 

elősegíti, hogy az EU határozottabban, 

gyorsabban és hatékonyabban léphessen 

fel; felhívja az Európai Tanácsot, hogy ezt 

a kezdeményezést az áthidaló klauzula (az 

EUSZ 31. cikkének (3) bekezdése) alapján 

tegye magáévá; ösztönzi az Európai 

Tanácsot, hogy a többségi szavazás uniós 

politikák tekintetében való alkalmazásáról 

szóló szélesebb körű vita részeként vegye 

fontolóra a minősített többségi szavazás 

kiterjesztését a KKBP más területeire is; 

elismeri, hogy kreatív megoldásokat kell 

keresni az Európai Unió és az Egyesült 

Királyság közötti együttműködésre a 

KKBP és a KBVP terén, szem előtt tartva 

törölve 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

az EU és az Egyesült Királyság közötti 

jövőbeli kapcsolatok keretéről szóló 2018. 

március 14-i állásfoglalásában foglalt 

elveket; 

Or. en 

 

 


