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5.12.2018 A8-0392/33 

Módosítás  33 

Sabine Lösing, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, 

Barbara Spinelli, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marina Albiol 

Guzmán, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía 

Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Ángela Vallina, Rina 

Ronja Kari, Maria Lidia Senra Rodríguez 

a GUE/NGL 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 

25. határozottan elutasítja 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), 

illetve a koordinált éves védelmi szemle 

tovább militarizálja majd az Uniót, és 

valójában az európai védelmi unió 

megalapítását jelenti; figyelmeztet e 

tekintetben, hogy a PESCO-val 

megszűnne az egyhangú szavazás 

szabálya a KKBP-vel és a KBVP-vel 

kapcsolatos tanácsi döntések esetén; 

emlékeztet rá, hogy az EUSZ 41. cikkének 

(2) bekezdése szerint katonai vagy védelmi 

vonatkozású műveletekből eredő kiadások 

nem terhelhetik az Unió költségvetését; 

elutasítja az alelnök/főképviselő Európai 

Békekeretre irányuló javaslatát, amely 

fedezné az uniós katonai műveletekkel 

járó valamennyi költséget, ideértve a 



 

AM\1171347HU.docx  PE631.559v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

kell – egységes piacának előmozdítása 

révén megerősíti az EU technológiai 

függetlenségét; 

telepítést, a felszerelést és a 

fegyverszállítást is; 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/34 

Módosítás  34 

Sabine Lösing, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, 

Barbara Spinelli, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Marina Albiol 

Guzmán, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía 

Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Ángela Vallina, Rina 

Ronja Kari, Maria Lidia Senra Rodríguez 

a GUE/NGL 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; 

törölve 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0392/35 

Módosítás  35 

Sabine Lösing, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, 

Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania 

González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito 

Ziluaga, Ángela Vallina, Rina Ronja Kari, Maria Lidia Senra Rodríguez 

a GUE/NGL 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 

28. határozottan elutasítja a Bizottság 

elnökének, Juncker úrnak az Unió 

helyzetéről szóló 2018. szeptember 12-i 

beszédében kifejtett azon javaslatát, hogy 

a KKBP bizonyos területein – nevezetesen 

emberi jogi kérdések, szankciók és polgári 

missziók kérdésében – a Szerződések által 

jelenleg megkövetelt egyhangúság helyett 

minősített többségi szavazást 

alkalmazzanak; hangsúlyozza, hogy a 

minősített többségi szavazás tovább 

vezetne egy politikai, és a PESCO-val 

együtt egy katonai „mag-Európához”; 

bírálja azt is, hogy ugyanakkor nem 

történt meg az Európai Parlament 

ellenőrzési és felügyeleti jogköreinek 

kiterjesztése; 
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keresni az Európai Unió és az Egyesült 

Királyság közötti együttműködésre a 

KKBP és a KBVP terén, szem előtt tartva 

az EU és az Egyesült Királyság közötti 

jövőbeli kapcsolatok keretéről szóló 2018. 

március 14-i állásfoglalásában foglalt 

elveket; 

Or. en 

 

 


