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HU Egyesülve a sokféleségben HU

13.1.2021 A9-0266/7

Módosítás 7
Isabel Santos, Kati Piri, Tonino Picula, Juozas Olekas
az S&D képviselőcsoport nevében

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

Állásfoglalásra irányuló indítvány
14 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

14. kitart amellett, hogy mielőbb el 
kell fogadni és végre hajtani egy erős 
célzott emberi jogi uniós szankciós 
mechanizmust (uniós „Magnyickij-
törvényt”), amely magában foglalja a 
vízumtilalmat és a vagyoni eszközök 
befagyasztását; kiemeli, hogy egy ilyen 
szankciós mechanizmusnak a korrupciós 
cselekményekre, valamint az 
emberkereskedelemre és a szexuális és 
nemi alapú erőszakra is ki kell terjednie; 
hangsúlyozza, hogy a szankciórendszernek 
hatékony végrehajtási mechanizmust is 
tartalmaznia kell, amely biztosítja minden 
tagállam megfelelését;

14. üdvözli a vízumtilalmat és a 
vagyoni eszközök befagyasztását magában 
foglaló EU globális emberi jogi 
szankciórendszerének elfogadását, és 
kitart annak mielőbbi elfogadása mellett; 
kiemeli, hogy egy ilyen szankciós 
mechanizmusnak a korrupciós 
cselekményekre, valamint az 
emberkereskedelemre és a szexuális és 
nemi alapú erőszakra is ki kell terjednie; 
hangsúlyozza, hogy a szankciórendszernek 
hatékony végrehajtási mechanizmust is 
tartalmaznia kell, amely biztosítja minden 
tagállam megfelelését;
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13.1.2021 A9-0266/8

Módosítás 8
Tonino Picula, Kati Piri, Juozas Olekas
az S&D képviselőcsoport nevében

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

Állásfoglalásra irányuló indítvány
38 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

38. hangsúlyozza, hogy alapvető 
fontosságú, és az EU és az Egyesült 
Királyság kölcsönös érdeke, különösen 
közös elveik, értékeik és földrajzi 
közelségük miatt, továbbá hosszú távú 
stratégiai együttműködésük okán, hogy 
megállapodás szülessen a kül-, biztonság- 
és védelempolitikai kihívásokra adandó 
közös válaszlépésekről a multilateralizmus, 
a konfliktusok párbeszéden és diplomácián 
keresztül történő rendezésének és a 
nemzetközi jognak az elvei alapján, szem 
előtt tartva, hogy a legtöbb nemzetközi 
fenyegetés azonos intenzitással érinti 
mindkét felet; hangsúlyozza annak 
fontosságát, hogy megfelelő megállapodás 
szülessen az EU és az Egyesült Királyság 
közötti jövőbeli kapcsolatokról, amely védi 
az EU érdekeit;

38. hangsúlyozza, hogy alapvető 
fontosságú, és az EU és az Egyesült 
Királyság kölcsönös érdeke, különösen 
közös elveik, értékeik és földrajzi 
közelségük miatt, továbbá hosszú távú 
stratégiai együttműködésük okán, hogy 
megállapodás szülessen a kül-, biztonság- 
és védelempolitikai kihívásokra adandó 
közös válaszlépésekről a multilateralizmus, 
a konfliktusok párbeszéden és diplomácián 
keresztül történő rendezésének és a 
nemzetközi jognak az elvei alapján, szem 
előtt tartva, hogy a legtöbb nemzetközi 
fenyegetés azonos intenzitással érinti 
mindkét felet;
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Módosítás 9
Tonino Picula, Kati Piri, Juozas Olekas
az S&D képviselőcsoport nevében

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

Állásfoglalásra irányuló indítvány
41 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

41a. a leghatározottabban elítéli az 
Egyesült Államok Kongresszusa ellen 
elkövetett tömeges támadást a zavargók 
által, akiket Donald Trump elnök 
összeesküvés-elméletei és azon 
megalapozatlan állítása szítottak fel, hogy 
a 2020. november 3-i elnökválasztást 
manipulálták; bízik abban, hogy az USA 
biztosítja a hatalom békés átadását Joseph 
Biden megválasztott elnöknek és Kamala 
Harris megválasztott alelnöknek; 
riasztónak tartja a populizmus és a 
szélsőségesség terjedését az Atlanti-óceán 
mindkét partján, és hangsúlyozza, hogy 
sürgősen meg kell védeni a demokráciát, 
az emberi jogokat és a jogállamiságot 
világszerte;
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13.1.2021 A9-0266/10

Módosítás 10
Raphaël Glucksmann, Kati Piri, Tonino Picula, Juozas Olekas
az S&D képviselőcsoport nevében

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

Állásfoglalásra irányuló indítvány
52 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

52. felszólítja a Bizottságot, a Tanácsot 
és az Unió külügyi és biztonságpolitikai 
főképviselőjét, hogy továbbra is közölje 
Kínával, hogy az EU nem fogja eltűrni az 
emberi jogok további megsértését 
Hongkongban, Tibetben és Hszinjangban, 
sem pedig a kisebbségekkel szembeni 
bánásmódot, továbbá, hogy játsszanak 
döntő szerepet a nemzetközi színtéren 
Hongkong autonómiájának biztosítása 
terén; elítéli, hogy Kínában megsértették az 
„egy ország, két rendszer” modellt a 
nemzetbiztonsági törvény elfogadásával, 
amely súlyosan aláássa Hongkong 
nagyfokú autonómiáját, és káros hatással 
van az igazságszolgáltatás függetlenségére 
és a véleménynyilvánítás szabadságára 
Hongkongban; aggodalmának ad hangot a 
nemzetbiztonsági törvény Hongkongban 
történő bevezetése által a Kína és Tajvan 
közötti kapcsolatra gyakorolt hatások 
miatt; hangsúlyozza, hogy Hongkong 
autonómiájának Peking általi folyamatos 
aláásása nemcsak Kína kétoldalú 
szerződésekből és a nemzetközi jogból 
eredő kötelezettségeivel ellentétes, hanem 
megkérdőjelezi Peking hiteles partnerként 
betöltött szerepét is; megjegyzi, hogy a 
Parlament figyelembe fogja venni az 
emberi jogok ellen Kínában és 
Hongkongban elkövetett jogsértéseket, 
amikor arra kérik, hogy hagyja jóvá a 

52. felszólítja a Bizottságot, a Tanácsot 
és az Unió külügyi és biztonságpolitikai 
főképviselőjét, hogy továbbra is közölje 
Kínával, hogy az EU nem fogja eltűrni az 
emberi jogok további megsértését 
Hongkongban, Tibetben és Hszinjangban, 
sem pedig a kisebbségekkel szembeni 
bánásmódot, továbbá, hogy játsszanak 
döntő szerepet a nemzetközi színtéren 
Hongkong autonómiájának biztosítása 
terén; elítéli, hogy Kínában megsértették az 
„egy ország, két rendszer” modellt a 
nemzetbiztonsági törvény elfogadásával, 
amely súlyosan aláássa Hongkong 
nagyfokú autonómiáját, és káros hatással 
van az igazságszolgáltatás függetlenségére 
és a véleménynyilvánítás szabadságára 
Hongkongban; aggodalmának ad hangot a 
nemzetbiztonsági törvény Hongkongban 
történő bevezetése által a Kína és Tajvan 
közötti kapcsolatra gyakorolt hatások 
miatt; hangsúlyozza, hogy Hongkong 
autonómiájának Peking általi folyamatos 
aláásása nemcsak Kína kétoldalú 
szerződésekből és a nemzetközi jogból 
eredő kötelezettségeivel ellentétes, hanem 
megkérdőjelezi Peking hiteles partnerként 
betöltött szerepét is; megjegyzi, hogy a 
Parlament figyelembe fogja venni az 
emberi jogok ellen Kínában és 
Hongkongban elkövetett jogsértéseket, 
amikor arra kérik, hogy hagyja jóvá a 
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Kínával kötendő átfogó beruházási 
megállapodásokat és más jövőbeni 
kereskedelmi megállapodásokat; arra 
bátorítja a tagállamokat, hogy hajtsák 
végre a Külügyek Tanácsa által 2020. 
július 28-án elfogadott 
intézkedéscsomagot, valamint a Parlament 
2020. június 15-i állásfoglalását1; kéri a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy aktívan 
lépjenek fel az ujgurok, valamint más 
etnikai és vallási kisebbségi csoportok, 
különösen a keresztények és a tibetiek 
brutális üldözése ellen;

_______________________
1 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0174.

Kínával kötendő átfogó beruházási 
megállapodásokat és más jövőbeni 
kereskedelmi megállapodásokat; arra 
bátorítja a tagállamokat, hogy hajtsák 
végre a Külügyek Tanácsa által 2020. 
július 28-án elfogadott 
intézkedéscsomagot, valamint a Parlament 
2020. június 15-i állásfoglalását1; kéri a 
Bizottságot és a tagállamokat, hogy aktívan 
lépjenek fel az ujgurok, valamint más 
etnikai és vallási kisebbségi csoportok, 
különösen a keresztények és a tibetiek 
brutális üldözése ellen; felhívja a 
tagállamokat és az alelnököt/főképviselőt, 
hogy az EU globális emberi jogi 
szankciórendszere keretében fogadjanak 
el szankciókat azon kínai tisztviselőkkel és 
állami irányítású szervezetekkel szemben, 
akik felelősek az ujgurok tömeges fogva 
tartásának és kényszermunkára 
küldésének politikájáért Kínában;

_______________________
1 Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0174.
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