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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

5.12.2018 A8-0392/23 

Módosítás  23 

Tamás Meszerics 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0392/2018 

David McAllister 

Éves jelentés a közös kül- és biztonságpolitika végrehajtásáról 

(2018/2097(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

8 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

8. felhívja az EKSZ-t, a Bizottságot, a 

Tanácsot és az egyes tagállamokat, hogy 

cselekedjenek stratégiai kitekintéssel, 

integrált megközelítést követve és 

felhasználva a rendelkezésükre álló 

valamennyi eszközt – beleértve a 

kereskedelmet, a fejlesztést, a közös 

biztonság- és védelempolitika (KBVP) 

diplomáciai, polgári és katonai eszközeit, 

valamint a stratégiai kommunikációt és a 

társadalmi diplomáciát – az EU 

geopolitikai befolyása és a világban róla 

kialakult általános kép erősítésére és 

érdekeinek védelmére, ideértve az EU 

gazdasági szuverenitásának és stratégiai 

autonómiájának erősítését is; 

hangsúlyozza az éghajlat-diplomácia, a 

kulturális és tudományos diplomácia, 

valamint a diplomácia „alternatív” 

formáinak e folyamatban betöltött 

kiegészítő szerepét; 

8. felhívja az EKSZ-t, a Bizottságot, a 

Tanácsot és az egyes tagállamokat, hogy 

cselekedjenek stratégiai kitekintéssel, 

integrált megközelítést követve és 

felhasználva a rendelkezésükre álló 

valamennyi eszközt – beleértve a 

kereskedelmet, a fejlesztést, a közös 

biztonság- és védelempolitika (KBVP) 

diplomáciai, polgári és katonai eszközeit, 

valamint a stratégiai kommunikációt és a 

társadalmi diplomáciát – annak érdekében, 

hogy erősítsék az EU hozzájárulását a 

nemzetközi biztonsághoz, stabilitáshoz és 

békéhez; hangsúlyozza a környezetvédelmi 

diplomácia, a kulturális és tudományos 

diplomácia, valamint az „alternatív” 

diplomácia egyéb formáinak e folyamatban 

betöltött kiegészítő szerepét; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/24 

Módosítás  24 

Tamás Meszerics 

a Verts/ALE 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 között a megfelelő 

pénzügyi forrásokon, a tényleges 

multilateralizmuson, a puha hatalom és a 

hiteles kemény hatalom kombinációján, a 

katonai képességek összevonásán, 

valamint az ezzel összefüggő 

döntéshozatali hatáskörök átadására 

mutatott tagállami hajlandóságon, 

valamint a NATO-val és más hasonló 

beállítottságú országokkal való 

együttműködésen múlik; 

24. úgy véli, hogy az Unió a KBVP-vel 

potenciálisan hatékony katonai eszközzel 

is rendelkezik, és lehetősége van arra, 

hogy jelentős mértékben hozzájáruljon a 

nemzetközi biztonsághoz és stabilitáshoz; 

hangsúlyozza, hogy rendkívül fontos, 

hogy a jelenleg is zajló fegyveres 

konfliktusokra politikai és átfogó 

stratégiákat dolgozzanak ki; úgy véli, 

hogy a Szerződéssel és a vonatkozó uniós 

koncepciókkal és stratégiákkal 

összhangban a katonai KBVP-t csak a 

konfliktusokra vonatkozó tágabb politikai 

stratégia részeként lehet alkalmazni; 

hangsúlyozza, hogy a katonai KBVP-t 

jelentős mértékben meg kell erősíteni, az 

ad hoc struktúrák megszüntetése és a 

tagállamok fegyveres erői közötti 

együttműködés állandósítása révén, ahol 

erre szükség van a Szerződés által 

felvázolt katonai feladatok teljesítéséhez; 

kéri továbbá, hogy a katonai képességek 

javítása érdekében végzett munkánál az 

összevonás és a megosztás főszabály 

legyen, nem pedig kivétel; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/25 

Módosítás  25 

Tamás Meszerics 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0392/2018 

David McAllister 

Éves jelentés a közös kül- és biztonságpolitika végrehajtásáról 

(2018/2097(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

24 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 24a. úgy véli, hogy az Uniónak 

továbbra is elsődlegesen civil szakpolitikai 

választ kell adnia a felmerülő 

kockázatokra, konfliktusokra és 

fenyegetésekre; mélyen sajnálja, hogy az 

aktuális pénzügyi tervhez képest 

jelentősen, mintegy kétharmaddal 

csökkentek a civil konfliktusmegelőzésre 

és békeépítésre rendelkezésre álló 

források a 2021–2027 közötti időszakra 

vonatkozó többéves pénzügyi keretben; 

sürgeti, hogy az EKSZ és a Bizottság 

vizsgálja felül ezen álláspontját és a 

következő többéves pénzügyi keretben 

kétszerezze meg a polgári 

konfliktusmegelőzésre szánt összegeket; 

felszólít ezenkívül arra, hogy operatív 

szempontból jelentősen erősítsék meg a 

polgári KBVP-t; emlékeztet arra, hogy a 

Szerződés szerint a polgári KVBP feladata 

a válságok kezelése és az intézmények 

stabilizálása a konfliktust lezáró, törékeny 

országokban, nem pedig a migráció 

kezelése; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/26 

Módosítás  26 

Tamás Meszerics 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0392/2018 

David McAllister 

Éves jelentés a közös kül- és biztonságpolitika végrehajtásáról 

(2018/2097(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

25 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

25. üdvözli az EU tagállamai közötti 

megnövelt védelmi együttműködést és az 

EU katonai önállóságának növelése 
érdekében tett lépéseket, nevezetesen az 

európai katonai kiképzési feladatok 

ellátására szolgáló európai egységes 

parancsnoki központ létrehozását 

Brüsszelben, valamint az uniós 

harccsoportok telepítése előtt álló 

akadályok felszámolását; úgy véli, hogy a 

védelmi projektekkel kapcsolatos állandó 

strukturált együttműködés (PESCO) 

létrehozása, illetve a koordinált éves 

védelmi szemle (CARD) segíteni fogja a 

tagállamokat védelmi együttműködésük 

elmélyítésében és védelmi költségvetésük 

hatékonyabb felhasználásában; üdvözli az 

alelnök/főképviselő Európai Békekeretre és 

a polgári KBVP-missziók új keretére 

irányuló javaslatát, valamint a katonai 

mobilitás továbbvitelére irányuló 

kötelezettségvállalást Európa stratégiai 

autonómiájának többek között az európai 

intervenciós kezdeményezésen keresztül 

történő előmozdítása érdekében; úgy véli, 

hogy az erős védelmi ipar fejlesztése 

többek között a kiberbiztonsági termékek – 

amelyek terén az EU képességeit fokozni 

kell – egységes piacának előmozdítása 

révén megerősíti az EU technológiai 

függetlenségét; 

25. üdvözli az EU tagállamai közötti 

megnövelt védelmi együttműködést és a 

KBVP megerősítése érdekében tett 

lépéseket, nevezetesen az európai katonai 

kiképzési missziók ellátására szolgáló 

európai egységes parancsnoki központ 

létrehozását Brüsszelben, valamint az uniós 

harccsoportok telepítése előtt álló 

akadályok felszámolását; úgy véli, hogy a 

védelmi projektekkel kapcsolatos állandó 

strukturált együttműködés (PESCO) 

létrehozása, valamint a koordinált éves 

védelmi szemle (CARD) segíteni fogja a 

tagállamokat védelmi együttműködésük 

elmélyítésében és védelmi költségvetésük 

hatékonyabb felhasználásában; üdvözli az 

alelnök/főképviselő Európai Békekeretre és 

a polgári KBVP területére vonatkozó 

paktum új keretére irányuló javaslatát; 

úgy véli, hogy az európai védelmi iparon 

belüli hatékony együttműködés 

kialakítása képes megerősíteni és 

megteremteni a katonai KBVP-

műveletekhez szükséges képességeket, 

ideértve a kiberbiztonsági termékeket is; 
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5.12.2018 A8-0392/27 

Módosítás  27 

Tamás Meszerics 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0392/2018 

David McAllister 

Éves jelentés a közös kül- és biztonságpolitika végrehajtásáról 

(2018/2097(INI)) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

26 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

26. véleménye szerint ahhoz, hogy az 

EU olyan hiteles politikai erővé váljon, 

amely képes a fegyveres konfliktusok 

megelőzésének strukturálására, a 

békemegállapodások betartatására és a 

konfliktus utáni törékeny helyzetek 

stabilizálására, elengedhetetlenül 

szükséges, hogy a béke és stabilitás 

előmozdítása céljából képes legyen polgári 

szakértők és katonai erők bevetésére a 

világ bármely pontján bekövetkező 

konfliktusokban; felhívja az EKSZ-t és a 

tagállamokat, hogy építsenek ki megfelelő 

polgári és katonai képességeket, lefedve a 

szárazföldi, légi, tengeri és számítógépes 

képességek teljes skáláját, és tegyenek 

erőfeszítéseket a teljesen autonóm 

fegyverrendszerekről szóló, kötelező erejű 

eszköz létrehozására a Szerződés 

célkitűzéseinek megvédése érdekében; 

hangsúlyozza az Európai Unió és a NATO 

között zajló és az EU globális 

stratégiájában és az EU-NATO közös 

nyilatkozatban hangsúlyozott 

együttműködés fontosságát; hangsúlyozza, 

hogy a védelmi unió továbbfejlesztésének 

ki kell egészítenie az EU külkapcsolatainak 

célkitűzéseit; 

26. véleménye szerint ahhoz, hogy az 

EU olyan hiteles politikai erővé váljon, 

amely képes a fegyveres konfliktusok 

megelőzésének strukturálására, a 

békemegállapodások betartatására és a 

konfliktus utáni törékeny helyzetek 

stabilizálására, elengedhetetlenül 

szükséges, hogy a béke és stabilitás 

előmozdítása céljából képes legyen polgári 

szakértők és katonai erők bevetésére a 

világ bármely pontján bekövetkező 

konfliktusokban; felhívja az EKSZ-t és a 

tagállamokat, hogy építsenek ki megfelelő 

polgári és katonai képességeket, lefedve a 

szárazföldi, légi, világűrbeli, tengeri és 

kiberképességek teljes skáláját, és 

tegyenek erőfeszítéseket a teljesen 

autonóm fegyverrendszerek betiltásáról 

szóló, kötelező erejű eszköz létrehozására a 

Szerződés célkitűzéseinek megvédése 

érdekében; hangsúlyozza az Európai Unió 

és a NATO között zajló és az EU globális 

stratégiájában és az EU-NATO közös 

nyilatkozatban hangsúlyozott 

együttműködés fontosságát; hangsúlyozza, 

hogy a védelmi unió továbbfejlesztésének 

ki kell egészítenie az EU külkapcsolatainak 

célkitűzéseit; 

Or. en 
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