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Módosítás 1
Reinhard Bütikofer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0266/2020
David McAllister
A közös kül- és biztonságpolitika végrehajtása – 2020. évi éves jelentés
(2020/2206(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
17 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

17. rámutat, hogy az Unió elkötelezte 
magát az ENSZ szerepének a nemzetközi 
színtéren történő erősítése mellett, és ezért 
hangsúlyozza, hogy meg kell reformálni az 
Egyesült Nemzetek rendszerét, erősítve 
valamennyi ügynökség, szervezet és 
program fellépéseinek koherenciáját, hogy 
ezáltal szavatolni lehessen a 2030-ig tartó 
időszakra vonatkozó fenntartható fejlődési 
menetrend célkitűzéseinek megfelelő 
megvalósítását; ismételten kéri a 
tagállamokat, hogy támogassák a 
Biztonsági Tanács összetételének és 
működésének reformját, hogy az 
hatékonyabb és működőképesebb legyen, 
ami alapvető fontosságú a világ békéjének 
biztosításához, egy olyan programmal, 
amely túlmutat a katonai biztonságon, és 
kiterjed a menekültek és a lakóhelyüket 
elhagyni kényszerülő személyek 
áramlására, az élelmezésbiztonságra, az 
éghajlatváltozásra, valamint a 
világjárványokkal szembeni küzdelemre;

17. rámutat, hogy az Unió elkötelezte 
magát az ENSZ szerepének a nemzetközi 
színtéren történő erősítése mellett, és ezért 
hangsúlyozza, hogy meg kell reformálni az 
Egyesült Nemzetek rendszerét, erősítve 
valamennyi ügynökség, szervezet és 
program fellépéseinek koherenciáját, hogy 
ezáltal szavatolni lehessen a 2030-ig tartó 
időszakra vonatkozó fenntartható fejlődési 
menetrend célkitűzéseinek megfelelő 
megvalósítását; ismételten kéri a 
tagállamokat, hogy támogassák a 
Biztonsági Tanács összetételének és 
működésének reformját, hogy az 
hatékonyabb és működőképesebb legyen, 
ami alapvető fontosságú a világ békéjének 
biztosításához, egy olyan programmal, 
amely túlmutat a katonai biztonságon, és 
kiterjed a menekültek és a lakóhelyüket 
elhagyni kényszerülő személyek 
áramlására, az élelmezésbiztonságra, az 
éghajlatváltozásra, valamint a 
világjárványokkal szembeni küzdelemre; 
üdvözli a nukleáris fegyverek tilalmáról 
szóló ENSZ-szerződés közelgő, 2021. 
január 22-i hatálybalépését, és felszólítja 
a tagállamokat, hogy kövessék Ausztria, 
Málta és Írország, valamint 83 további 
állam példáját, és írják alá a szerződést;
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13.1.2021 A9-0266/2

Módosítás 2
Reinhard Bütikofer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0266/2020
David McAllister
A közös kül- és biztonságpolitika végrehajtása – 2020. évi éves jelentés
(2020/2206(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
Paragraph 20

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

20. újólag megerősíti a bővítés mint 
kulcsfontosságú, átalakító hatású uniós 
politika melletti elkötelezettségét, és 
üdvözli a Bizottság felülvizsgált 
módszertanát és azt, hogy az nagyobb 
hangsúlyt fektet a bővítési folyamat 
politikai jellegére; támogatja a nyugat-
balkáni országok európai perspektíváját, és 
üdvözli, hogy az uniós tagállamok – a 
2020. május 6-i zágrábi nyilatkozatban 
foglaltaknak megfelelően – egyértelműen 
támogatják azt, továbbá üdvözli az 
Albániával és Észak-Macedóniával 
folytatandó csatlakozási tárgyalások 
megkezdéséről szóló határozatot; felhívja a 
Tanácsot és a Bizottságot, hogy 
haladéktalanul indítson kormányközi 
konferenciákat e két országgal, és 
általánosságban gyorsítsa fel a csatlakozási 
folyamatot, mivel a nyugat-balkáni 
országok földrajzi, történelmi és kulturális 
szempontból Európa részei; hangsúlyozza, 
hogy ezen országok európai uniós 
integrációja döntő jelentőségű az egész 
kontinens stabilitása és biztonsága, 
valamint az EU befolyása szempontjából a 
régióban és azon túl; hangsúlyozza, hogy a 
csatlakozási folyamatnak fenntartható 
demokratikus, gazdasági és ökológiai 
átalakulást és társadalmi konvergenciát kell 
eredményeznie, és biztosítania kell a 
jószomszédi kapcsolatokat és a regionális 

20. újólag megerősíti a bővítés mint 
kulcsfontosságú, átalakító hatású uniós 
politika melletti elkötelezettségét, és 
üdvözli a Bizottság felülvizsgált 
módszertanát és azt, hogy az nagyobb 
hangsúlyt fektet a bővítési folyamat 
politikai jellegére; támogatja a nyugat-
balkáni országok európai perspektíváját, és 
üdvözli, hogy az uniós tagállamok – a 
2020. május 6-i zágrábi nyilatkozatban 
foglaltaknak megfelelően – egyértelműen 
támogatják azt, továbbá üdvözli az 
Albániával és Észak-Macedóniával 
folytatandó csatlakozási tárgyalások 
megkezdéséről szóló határozatot; felhívja a 
Tanácsot és a Bizottságot, hogy 
haladéktalanul indítson kormányközi 
konferenciákat e két országgal, és 
általánosságban gyorsítsa fel a csatlakozási 
folyamatot, mivel a nyugat-balkáni 
országok földrajzi, történelmi és kulturális 
szempontból Európa részei; sürgeti 
Bulgáriát, hogy hagyjon fel az Észak-
Macedóniával tartandó kormányközi 
konferencia megnyitásával szembeni 
ellenállással; hangsúlyozza, hogy ezen 
országok európai uniós integrációja döntő 
jelentőségű az egész kontinens stabilitása 
és biztonsága, valamint az EU befolyása 
szempontjából a régióban és azon túl; 
hangsúlyozza, hogy a csatlakozási 
folyamatnak fenntartható demokratikus, 
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együttműködést; emlékeztet, hogy a 
bővítési folyamat érdemeken alapul, és a 
koppenhágai kritériumokkal összhangban 
szigorú és méltányos feltételrendszeren 
nyugszik; megismétli, hogy a reformok 
elfogadása érezhető kell legyen a 
helyszínen, és hangsúlyozza, hogy 
egyértelmű, átlátható és következetes 
csatlakozási kritériumokat, valamint 
folyamatos politikai, pénzügyi (IPA III) és 
technikai támogatást kell biztosítani a 
folyamat során, az előrehaladás egyértelmű 
mérése mellett; hangsúlyozza, hogy a 
tagjelölt és potenciális tagjelölt 
országoknak igazodniuk kell az Unió 
nevében az alelnök/főképviselő által tett 
vonatkozó KKBP-nyilatkozatokhoz és a 
tanácsi határozatokhoz;

gazdasági és ökológiai átalakulást és 
társadalmi konvergenciát kell 
eredményeznie, és biztosítania kell a 
jószomszédi kapcsolatokat és a regionális 
együttműködést; emlékeztet, hogy a 
bővítési folyamat érdemeken alapul, és a 
koppenhágai kritériumokkal összhangban 
szigorú és méltányos feltételrendszeren 
nyugszik; megismétli, hogy a reformok 
elfogadása érezhető kell legyen a 
helyszínen, és hangsúlyozza, hogy 
egyértelmű, átlátható és következetes 
csatlakozási kritériumokat, valamint 
folyamatos politikai, pénzügyi (IPA III) és 
technikai támogatást kell biztosítani a 
folyamat során, az előrehaladás egyértelmű 
mérése mellett; hangsúlyozza, hogy a 
tagjelölt és potenciális tagjelölt 
országoknak igazodniuk kell az Unió 
nevében az alelnök/főképviselő által tett 
vonatkozó KKBP-nyilatkozatokhoz és a 
tanácsi határozatokhoz;
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13.1.2021 A9-0266/3

Módosítás 3
Reinhard Bütikofer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0266/2020
David McAllister
A közös kül- és biztonságpolitika végrehajtása – 2020. évi éves jelentés
(2020/2206(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
47 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

47. ebben a tekintetben célzott és 
sokrétű szerepvállalást szorgalmaz a 
régióban, egy közös uniós értelmezési 
kerettel támogatva olyan stratégiák 
ösztönzésére, amelyek elősegítik a közös 
kihívások együttes kezelését, például a 
béke, a biztonság és a jólét előmozdítását, 
miközben biztosítja a közös frontot az 
éghajlatváltozás okozta fenyegetésekkel 
szemben; kiemeli, hogy Latin-Amerika 
fontos az Európai Unió számára, és kéri, 
hogy ezt a térséget tekintsék továbbra is 
geostratégiailag nagy jelentőséggel bíró 
régiónak a közös kül- és biztonságpolitika 
szempontjából, közreműködve a 
demokrácia és az emberi jogok régión 
belüli előmozdításában, és hozzájárulva a 
térség gazdasági fejlődéséhez; 
hangsúlyozza, hogy a jogállamiság és a 
stabil politikai és jogi keret tiszteletben 
tartása, ideértve a korrupció és a 
büntetlenség elleni küzdelmet is, valamint 
a demokrácia felé tett előrelépések és az 
emberi jogok tiszteletben tartása és az 
alapvető szabadságok előmozdítása a 
mélyebb integráció és a Latin-Amerikával 
és a Karib-térség országaival folytatott 
együttműködés sarokkövei; hangsúlyozza, 
hogy elő kell mozdítani és véghez kell 
vinni a Chilével és Mexikóval fennálló 
átfogó megállapodások, valamint az EU–
Mercosur társulási megállapodás 

47. ebben a tekintetben célzott és 
sokrétű szerepvállalást szorgalmaz a 
régióban, egy közös uniós értelmezési 
kerettel támogatva olyan stratégiák 
ösztönzésére, amelyek elősegítik a közös 
kihívások együttes kezelését, például a 
béke, a biztonság és a jólét előmozdítását, 
miközben biztosítja a közös frontot az 
éghajlatváltozás okozta fenyegetésekkel 
szemben; kiemeli, hogy Latin-Amerika 
fontos az Európai Unió számára, és kéri, 
hogy ezt a térséget tekintsék továbbra is 
geostratégiailag nagy jelentőséggel bíró 
régiónak a közös kül- és biztonságpolitika 
szempontjából, közreműködve a 
demokrácia és az emberi jogok régión 
belüli előmozdításában, és hozzájárulva a 
térség gazdasági fejlődéséhez; 
hangsúlyozza, hogy a jogállamiság és a 
stabil politikai és jogi keret tiszteletben 
tartása, ideértve a korrupció és a 
büntetlenség elleni küzdelmet is, valamint 
a demokrácia felé tett előrelépések és az 
emberi jogok tiszteletben tartása és az 
alapvető szabadságok előmozdítása a 
mélyebb integráció és a Latin-Amerikával 
és a Karib-térség országaival folytatott 
együttműködés sarokkövei; súlyos 
aggodalmának ad hangot a demokrácia és a 
jogállamiság tiszteletben tartásának hiánya, 
valamint a demokratikusan megválasztott 
ellenzéki vezetők, újságírók, hallgatók és 
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megújítását, és hangsúlyozza, hogy a fenti 
országok az EU kulcsfontosságú 
szövetségesei és partnerei; súlyos 
aggodalmának ad hangot a demokrácia és a 
jogállamiság tiszteletben tartásának hiánya, 
valamint a demokratikusan megválasztott 
ellenzéki vezetők, újságírók, hallgatók és 
emberi jogi jogvédők, különösen a 
környezetvédelmi kérdésekkel foglalkozó 
jogvédők és az ügyvédeik elleni támadások 
miatt; 

emberi jogi jogvédők, különösen a 
környezetvédelmi kérdésekkel foglalkozó 
jogvédők és az ügyvédeik elleni támadások 
miatt; 
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13.1.2021 A9-0266/4

Módosítás 4
Reinhard Bütikofer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0266/2020
David McAllister
A közös kül- és biztonságpolitika végrehajtása – 2020. évi éves jelentés
(2020/2206(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
57 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

57. hangsúlyozza, hogy támogatja egy 
olyan közös védelmi politika fokozatos 
kialakítását és előmozdítását, amelynek 
célja a KBVP, valamint a Szerződésekben 
meghatározott célkitűzéseinek és 
feladatainak megerősítése egy olyan teljes 
körű védelmi unió létrehozása érdekében, 
amely elismeri a semleges országok sajátos 
alkotmányos helyzetét, amely egyértelmű 
stratégiai célkitűzéseken alapul, és a 
humánbiztonság és a fenntartható béke felé 
orientálódik; e tekintetben üdvözli a 
kezdeményezést, amely a 2022-es évre 
célként tűzi ki egy „stratégiai iránytű” 
elfogadását; hangsúlyozza, hogy tovább 
kell erősíteni az EU és a NATO közötti 
kapcsolatokat, hangsúlyozva azok 
összeegyeztethetőségét és stratégiai 
jelentőségét egymás számára; felszólítja az 
európai országokat, hogy fektessenek 
többet védelmi képességeikbe, állítsák 
vissza a NATO-n belüli 
felelősségvállalásaik egyensúlyát, és 
váljanak egyenrangúbb partnerré az 
Egyesült Államokkal; elismeri a KBVP 
missziói és műveletei békéhez, 
biztonsághoz és nemzetközi stabilitáshoz 
való hozzájárulását; elismerését fejezi ki az 
Európai Békekeret létrehozása terén tett 
előrelépésről; ragaszkodik ahhoz, hogy túl 
kell lépni a nyilatkozatokon, és cselekedni 
kell, különösen azáltal, hogy a szükséges 

57. hangsúlyozza, hogy támogatja egy 
olyan közös védelmi politika fokozatos 
kialakítását és előmozdítását, amelynek 
célja a KBVP, valamint a Szerződésekben 
meghatározott célkitűzéseinek és 
feladatainak megerősítése egy olyan 
megbízható és szoros védelmi 
együttműködés létrehozása érdekében, 
amely elismeri a semleges országok sajátos 
alkotmányos helyzetét, amely egyértelmű 
stratégiai célkitűzéseken alapul, és a 
humánbiztonság és a fenntartható béke felé 
orientálódik; e tekintetben üdvözli a 
kezdeményezést, amely a 2022-es évre 
célként tűzi ki egy „stratégiai iránytű” 
elfogadását; hangsúlyozza, hogy tovább 
kell erősíteni az EU és a NATO közötti 
kapcsolatokat, hangsúlyozva azok 
összeegyeztethetőségét és stratégiai 
jelentőségét egymás számára; felszólítja az 
európai országokat, hogy fektessenek 
többet védelmi képességeikbe, állítsák 
vissza a NATO-n belüli 
felelősségvállalásaik egyensúlyát, és 
váljanak egyenrangúbb partnerré az 
Egyesült Államokkal; elismeri a KBVP 
missziói és műveletei békéhez, 
biztonsághoz és nemzetközi stabilitáshoz 
való hozzájárulását; elismerését fejezi ki az 
Európai Békekeret létrehozása terén tett 
előrelépésről; ragaszkodik ahhoz, hogy túl 
kell lépni a nyilatkozatokon, és cselekedni 
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költségvetéssel rendelkező Európai 
Védelmi Alapon keresztül biztosítják az 
Európai Unió számára a valóban európai 
védelmi ipari bázist, valamint az állandó 
strukturált együttműködés gyorsabb és 
következetesebb végrehajtását, törekedve 
az EU stratégiai autonómiájára és 
lehetővé téve az EU számára, hogy 
előmozdítsa a védelmi felszerelések 
integráltabb belső piacát; hangsúlyozza a 
több érdekelt fél részvételével lefolytatott, 
inkluzív konzultációk fontosságát, amelyek 
erősítik a közös stratégiai kultúrát a 
biztonság és a védelem terén;

kell, különösen az Európai Unió számára 
a valóban európai védelmi ipari bázis 
biztosításának megvalósításával számos 
európai együttműködési projekt révén a 
védelmi kutatás, fejlesztés, beszerzés és 
karbantartás területén, amelyek 
magukban foglalják az ellátás 
biztonságára vonatkozó 
megállapodásokat,               valamint az 
állandó strukturált együttműködés 
gyorsabb és következetesebb végrehajtása 
révén, törekedve a teljes mértékben 
működőképes és nagymértékben 
megbízható KBVP megvalósítására, és 
lehetővé téve az EU számára, hogy 
előmozdítsa a védelmi felszerelések 
integráltabb belső piacát; hangsúlyozza a 
több érdekelt fél részvételével lefolytatott, 
inkluzív konzultációk fontosságát, amelyek 
erősítik a közös stratégiai kultúrát a 
biztonság és a védelem terén;

Or. en
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13.1.2021 A9-0266/5

Módosítás 5
Reinhard Bütikofer
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Jelentés A9-0266/2020
David McAllister
A közös kül- és biztonságpolitika végrehajtása – 2020. évi éves jelentés
(2020/2206(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
63 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

63. felhívja a figyelmet azokra a közép- 
és hosszú távú fenyegetésekre, amelyekkel 
a KKBP-nek a jövőben foglalkoznia kell, 
így például az önkényuralmi rendszerek, a 
nem állami szereplők, az éghajlatváltozás, 
a kiberfenyegetések, a vegyi, biológiai, 
radiológiai és nukleáris (CBRN) 
támadások, a hibrid fenyegetések, többek 
között a mesterséges intelligencia 
szélesebb körű használata, a 
félretájékoztatási kampányok, az űrverseny 
és militarizáció, valamint a kialakulóban 
lévő technológiák, a terrorizmus és az 
ellenőrizetlen migrációs áramlások 
jelentette biztonsági kockázatok, a már 
meglévő geopolitikai kihívások mellett; 
hangsúlyozza, hogy az EU-nak 
eredményeket kell elérnie a hibrid 
fenyegetések meghatározása és felismerése 
terén; felszólítja az EU-t, hogy hívja fel a 
figyelmet ezekre a fenyegetésekre, és 
építse ki a közös ellenállóképességi 
kapacitást; hangsúlyozza, hogy ezeket a 
fenyegetéseket csak összehangolt 
fellépéssel, valamint az európai kutatásba 
és innovációba történő megfelelő idejű és 
mértékű befektetéssel lehet elhárítani; 
üdvözli, hogy az Európai Parlament 
létrehozta a digitális korban a mesterséges 
intelligenciával foglalkozó 
különbizottságot mint olyan fórumot, 
amely a mesterséges intelligenciához 

63. felhívja a figyelmet azokra a közép- 
és hosszú távú fenyegetésekre, amelyekkel 
a KKBP-nek a jövőben foglalkoznia kell, 
így például az önkényuralmi rendszerek, a 
nem állami szereplők, az éghajlatváltozás, 
a kiberfenyegetések, a vegyi, biológiai, 
radiológiai és nukleáris (CBRN) 
támadások, a hibrid fenyegetések, többek 
között a mesterséges intelligencia 
szélesebb körű használata, a 
félretájékoztatási kampányok, az űrverseny 
és militarizáció, valamint a kialakulóban 
lévő technológiák, a populizmus és a 
terrorizmus jelentette biztonsági 
kockázatok, a már meglévő geopolitikai 
kihívások mellett; hangsúlyozza, hogy az 
EU-nak eredményeket kell elérnie a hibrid 
fenyegetések meghatározása és felismerése 
terén; felszólítja az EU-t, hogy hívja fel a 
figyelmet ezekre a fenyegetésekre, és 
építse ki a közös ellenállóképességi 
kapacitást; hangsúlyozza, hogy ezeket a 
fenyegetéseket csak összehangolt 
fellépéssel, valamint az európai kutatásba 
és innovációba történő megfelelő idejű és 
mértékű befektetéssel lehet elhárítani; 
üdvözli, hogy az Európai Parlament 
létrehozta a digitális korban a mesterséges 
intelligenciával foglalkozó 
különbizottságot mint olyan fórumot, 
amely a mesterséges intelligenciához 
kapcsolódó stratégiai kérdésekkel 
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kapcsolódó stratégiai kérdésekkel 
foglalkozik; fontosnak tartja az uniós 
szakpolitikák belső és külső dimenziói 
közötti jobb kapcsolat megteremtését 
annak biztosítása érdekében, hogy az uniós 
politikák a közös kül- és biztonságpolitikai 
célok, köztük az uniós energiapolitika 
érdekében járjanak el;

foglalkozik; fontosnak tartja az uniós 
szakpolitikák belső és külső dimenziói 
közötti jobb kapcsolat megteremtését 
annak biztosítása érdekében, hogy az uniós 
politikák a közös kül- és biztonságpolitikai 
célok, köztük az uniós energiapolitika 
érdekében járjanak el;

Or. en


