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13.1.2021 A9-0266/11

Módosítás 11
David McAllister
a PPE 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 az új uniós globális emberi 
jogi szankciórendszer (uniós „Magnyickij-
törvény”) elfogadását, amely lehetővé teszi 
az EU számára, hogy célzott szankciókat 
szabjon ki azokra, akik világszerte súlyos 
emberi jogi jogsértésekért és 
visszaélésekért felelősek; javasolja, hogy a 
jövőben terjesszék ki a szankciórendszer 
hatályát a korrupciós cselekményekre is;
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13.1.2021 A9-0266/12

Módosítás 12
David McAllister
a PPE képviselőcsoport nevében

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

Állásfoglalásra irányuló indítvány
25 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

25. felszólítja az EU-t, hogy ismerje el 
mindegyik dél-mediterrán ország 
sajátosságait a régióval kapcsolatos 
politikájában; felszólítja az EU-t, hogy 
erősítse az együttműködést az olyan 
regionális szereplőkkel, mint az Arab Liga, 
az Afrikai Unió és az Unió a Mediterrán 
Térségért, és aktívan támogassa a déli 
szomszédság országai közötti régión belüli 
együttműködést mint a biztonság és a 
fenntartható gazdasági fejlődés 
elengedhetetlen eszközét; hangsúlyozza, 
hogy meg kell erősíteni az EU észak-
afrikai országokkal fennálló kapcsolatait; 
sajnálja, hogy az úgynevezett barcelonai 
folyamat kezdete után 25 évvel még 
mindig nem fejeződött be a déli 
szomszédság mediterrán országaival közös, 
a jólét, a stabilitás és a szabadság 
térségének kialakítása; teljes mértékben 
támogatja a berlini folyamatot és üdvözöl 
minden olyan ENSZ-kezdeményezést, 
amelynek célja, hogy átfogó politikai 
megoldást találjon a líbiai válságra; 

25. üdvözli a Bizottságnak és a 
főképviselőnek a déli szomszédsággal 
fenntartott, megújított partnerségről szóló, 
hamarosan elkészülő közös közleményét; 
felszólítja az EU-t, hogy ismerje el 
mindegyik dél-mediterrán ország 
sajátosságait a régióval kapcsolatos 
politikájában; felszólítja az EU-t, hogy 
erősítse az együttműködést az olyan 
regionális szereplőkkel, mint az Arab Liga, 
az Afrikai Unió és az Unió a Mediterrán 
Térségért, és aktívan támogassa a déli 
szomszédság országai közötti régión belüli 
együttműködést mint a biztonság és a 
fenntartható gazdasági fejlődés 
elengedhetetlen eszközét; hangsúlyozza, 
hogy meg kell erősíteni az EU észak-
afrikai országokkal fennálló kapcsolatait; 
sajnálja, hogy az úgynevezett barcelonai 
folyamat kezdete után 25 évvel még 
mindig nem fejeződött be a déli 
szomszédság mediterrán országaival közös, 
a jólét, a stabilitás és a szabadság 
térségének kialakítása; teljes mértékben 
támogatja a berlini folyamatot és üdvözöl 
minden olyan ENSZ-kezdeményezést, 
amelynek célja, hogy átfogó politikai 
megoldást találjon a líbiai válságra; 
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Módosítás 13
David McAllister
a PPE 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; üdvözli az EU és az 
Egyesült Királyság közötti kereskedelmi és 
együttműködési megállapodás megkötését, 
amely egyértelműséget és biztonságot 
nyújt mindkét fél polgárai és vállalkozásai 
számára; hangsúlyozza, hogy jelenleg 
vizsgálja a megállapodást, és minden 
részletében szorosan nyomon kívánja 
követni az EU és az Egyesült Királyság 
közötti megállapodás végrehajtását; 
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13.1.2021 A9-0266/14

Módosítás 14
David McAllister
a PPE 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; hangsúlyozza, 
hogy elő kell mozdítani és véghez kell 
vinni a Chilével és Mexikóval fennálló 
átfogó megállapodások, valamint az EU–
Mercosur társulási megállapodás 
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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; 

megújítását és megerősítését, 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; 
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13.1.2021 A9-0266/15

Módosítás 15
David McAllister
a PPE képviselőcsoport nevében

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

Állásfoglalásra irányuló indítvány
56 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

56. sajnálja, hogy a Bizottság nem 
vette fel az Északi-sarkvidéket a 2020-as 
munkaprogramjába; elismeri azonban, 
hogy nyilvános konzultációt 
kezdeményezett, amely hozzászólásokat 
vár a meglévő politika erősségeikre és 
hiányosságairól, hogy adott esetben egy 
aktualizált megközelítést készítsen elő; 
szükségesnek tartja, hogy az EU 
rendelkezzen egy Északi-sarkvidékre 
vonatkozó stratégiával;

56. üdvözli az Északi-sarkvidékről 
szóló közös közlemény beillesztését a 
Bizottság 2021. évi munkaprogramjába; 
szükségesnek tartja, hogy az EU 
rendelkezzen egy Északi-sarkvidékre 
vonatkozó stratégiával;

Or. en


