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13.1.2021 A9-0266/16

Módosítás 16
Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Hermann Tertsch
az ECR képviselőcsoport nevében

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

Állásfoglalásra irányuló indítvány
9 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

9. megismétli az EU globális 
stratégiájának felülvizsgálatát szorgalmazó 
felhívását az új geopolitikai dinamika, a 
jelenlegi fenyegetések, a Covid19-
világjárvány és a várhatóan megjelenő 
kihívások tanulságainak levonása, valamint 
a KKBP céljainak és eszközkészletének 
újraértékelése érdekében; kiemeli, hogy a 
nemzetközi partnerekkel és 
szövetségesekkel való együttműködésének 
továbbfejlesztése során az EU-nak fel kell 
gyorsítania a külpolitikai döntéshozatalt és 
a hasonlóan gondolkodó partnerekkel való 
együttműködési képességét a 
multilateralizmus megerősítése mellett, 
valamint meg kell erősítenie stratégiai 
cselekvési kapacitásait, szükség esetén 
önállóan is; hangsúlyozza, hogy az EU 
felelőssége a közös diplomáciai, 
biztonsági, védelmi, gazdasági, 
egészségügyi és kereskedelmi kérdésekkel 
kapcsolatos stratégiai autonómiájának 
megteremtése annak érdekében, hogy 
kezelje az érdekeinek, normáinak és 
értékeinek a pandémiát követő világban 
való védelmével kapcsolatos számos közös 
kihívást; ezért ragaszkodik ahhoz, hogy az 
európai országoknak meg kell őrizniük az 
arra való képességüket, hogy önállóan 
döntsenek és cselekedjenek; sürgeti a 
tagállamokat, hogy gyorsan hajtsák végre 
és alkalmazzák a külföldi befektetések 
kritikus szektorokban történő átvilágítására 

9. megismétli az EU globális 
stratégiájának felülvizsgálatát szorgalmazó 
felhívását az új geopolitikai dinamika, a 
jelenlegi fenyegetések, a Covid19-
világjárvány és a várhatóan megjelenő 
kihívások tanulságainak levonása, valamint 
a KKBP céljainak és eszközkészletének 
újraértékelése érdekében; kiemeli, hogy a 
nemzetközi partnerekkel és 
szövetségesekkel való együttműködésének 
továbbfejlesztése során az EU-nak fel kell 
gyorsítania a külpolitikai döntéshozatalt és 
a hasonlóan gondolkodó partnerekkel való 
együttműködési képességét a 
multilateralizmus megerősítése mellett, 
valamint meg kell erősítenie stratégiai 
cselekvési kapacitásait, szükség esetén 
önállóan is; hangsúlyozza, hogy az EU-
nak és tagállamainak a közös diplomáciai, 
biztonsági, védelmi, gazdasági, 
egészségügyi és kereskedelmi kérdésekre 
kell összpontosítaniuk annak érdekében, 
hogy kezelje az érdekeinek, normáinak és 
értékeinek a pandémiát követő világban 
való védelmével kapcsolatos számos közös 
kihívást; ezért ragaszkodik ahhoz, hogy az 
európai országoknak meg kell őrizniük az 
arra való képességüket, hogy önállóan 
döntsenek és cselekedjenek; sürgeti a 
tagállamokat, hogy gyorsan hajtsák végre 
és alkalmazzák a külföldi befektetések 
kritikus szektorokban történő átvilágítására 
irányuló mechanizmusokat létrehozó új 
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irányuló mechanizmusokat létrehozó új 
rendeletet; ösztönzi a tagállamokat, hogy a 
Többoldalú Exportellenőrzési Koordináló 
Bizottság hagyatéka alapján alakítsanak ki 
egy, a többoldalú együttműködést szolgáló 
új fórumot az aggodalomra okot adó 
országokba irányuló technológiaexport, 
kereskedelmi forgalom és az érzékeny 
beruházások nyomon követése és 
ellenőrzése érdekében;

rendeletet; ösztönzi a tagállamokat, hogy a 
Többoldalú Exportellenőrzési Koordináló 
Bizottság hagyatéka alapján alakítsanak ki 
egy, a többoldalú együttműködést szolgáló 
új fórumot az aggodalomra okot adó 
országokba irányuló technológiaexport, 
kereskedelmi forgalom és az érzékeny 
beruházások nyomon követése és 
ellenőrzése érdekében;
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13.1.2021 A9-0266/17

Módosítás 17
Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Charlie Weimers, Hermann 
Tertsch
az ECR képviselőcsoport nevében

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

Állásfoglalásra irányuló indítvány
13 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

13. sajnálja, hogy nem történt 
előrelépés a KKBP-t érintő kérdésekkel 
kapcsolatos döntéshozatali folyamat 
javítása terén, ami hatással van az EU 
nemzetközi színtéren megtett lépéseinek 
hatékonyságára, gyorsaságára és 
hitelességére; felhívja a tagállamokat, 
hogy sürgősen kezdjenek vitát az 
egyhangú szavazási eljárás minősített 
többségi szavazással való felváltásáról 
legalább a KKBP bizonyos kiválasztott 
területein, például az emberi jogi 
kérdésekben hozott döntések és a 
szankciók vonatkozásában, ami konkrét 
eszköz lenne az Unió globális színtérre 
gyakorolt befolyása megerősítésére;

13. sajnálja, hogy nem történt 
előrelépés a KKBP-t érintő kérdésekkel 
kapcsolatos döntéshozatali folyamat 
javítása terén, ami hatással van az EU 
nemzetközi színtéren megtett lépéseinek 
hatékonyságára, gyorsaságára és 
hitelességére; hangsúlyozza, hogy a KKBP 
terén az egyhangú szavazási eljárás erősíti 
az Unión belüli szolidaritást és 
erőteljesebb megbízatást ad az Unió 
globális fellépéseire;

Or. en
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13.1.2021 A9-0266/18

Módosítás 18
Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Charlie Weimers, Hermann 
Tertsch
az ECR képviselőcsoport nevében

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

Állásfoglalásra irányuló indítvány
23 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

23. hangsúlyozza az EU arra irányuló 
kötelezettségvállalásának fontosságát, hogy 
támogatja partnerei szuverenitását, 
függetlenségét és területi integritását a 
nemzetközileg elismert határaikon belül; 
aggodalmát fejezi ki az aktív 
konfliktusövezetek terjedése miatt az EU 
legközelebbi szomszédságában, valamint a 
befagyott konfliktusok és a szuverén 
államokhoz tartozó területek Oroszországi 
Föderáció általi tényleges megszállása 
miatt; ismételten elítéli Oroszország 
Ukrajnával szembeni agresszív politikáját, 
számos befagyott konfliktusban játszott 
negatív szerepét és az EU egyes közvetlen 
szomszédaival szembeni 
nyomásgyakorlását, valamint a krími 
tatárok jogainak megsértését, az Azovi-
tenger blokádját, Ukrajna fekete-tengeri 
gázmezőinek folytatódó elfoglalását, 
valamint Grúzia és Moldova területi 
integritásának megsértését; továbbra is 
teljes mértékben elkötelezett a Krím 
jogellenes annektálásának el nem 
ismerésére irányuló politika mellett; 
felszólítja Oroszországot, hogy vállalja 
felelősségét, használja az Oroszország által 
támogatott szeparatisták fölötti befolyását 
és teljeskörűen hajtsa végre a minszki 
megállapodások szerinti 
kötelezettségvállalásait; hangsúlyozza, 

23. hangsúlyozza az EU arra irányuló 
kötelezettségvállalásának fontosságát, hogy 
támogatja partnerei szuverenitását, 
függetlenségét és területi integritását a 
nemzetközileg elismert határaikon belül; 
aggodalmát fejezi ki az aktív 
konfliktusövezetek terjedése miatt az EU 
legközelebbi szomszédságában, valamint a 
befagyott konfliktusok és a szuverén 
államokhoz tartozó területek Oroszországi 
Föderáció általi tényleges megszállása 
miatt; ismételten elítéli Oroszország 
Ukrajnával szembeni agresszív politikáját, 
számos befagyott konfliktusban játszott 
negatív szerepét és az EU egyes közvetlen 
szomszédaival szembeni 
nyomásgyakorlását, valamint a krími 
tatárok jogainak megsértését, az Azovi-
tenger blokádját, Ukrajna fekete-tengeri 
gázmezőinek folytatódó elfoglalását, 
valamint Grúzia és Moldova területi 
integritásának megsértését; továbbra is 
teljes mértékben elkötelezett a Krím 
jogellenes annektálásának el nem 
ismerésére irányuló politika mellett; 
felszólítja Oroszországot, hogy vállalja 
felelősségét, használja az Oroszország által 
támogatott szeparatisták fölötti befolyását 
és teljeskörűen hajtsa végre a minszki 
megállapodások szerinti 
kötelezettségvállalásait; hangsúlyozza, 
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hogy az EU-nak fokoznia kell fellépését az 
úgynevezett befagyott konfliktusok békés 
megoldása érdekében, többek között az 
érintett harmadik országokkal folytatott 
párbeszéd keretében, aktívan elő kell 
mozdítania a nemzetközi jog normáin és 
elvein, az ENSZ Alapokmányán és az 
EBESZ 1975. évi Helsinki Záróokmányán 
alapuló megoldásokat, valamint növelnie 
kell a konfliktus sújtotta polgári lakosság, 
az országon belül lakóhelyüket elhagyni 
kényszerült személyek és a menekültek 
támogatását; 

hogy az EU-nak fokoznia kell fellépését az 
úgynevezett befagyott konfliktusok békés 
megoldása érdekében, többek között az 
érintett harmadik országokkal folytatott 
párbeszéd keretében, aktívan elő kell 
mozdítania a nemzetközi jog normáin és 
elvein, az ENSZ Alapokmányán és az 
EBESZ 1975. évi Helsinki Záróokmányán 
alapuló megoldásokat, valamint növelnie 
kell a konfliktus sújtotta polgári lakosság, 
az országon belül lakóhelyüket elhagyni 
kényszerült személyek és a menekültek 
támogatását; hasonlóképpen követeli, hogy 
az Orosz Föderáció szüntesse meg 
Abházia és a Chinvali régió/Dél-Oszétia 
grúz területek illegális megszállását, és 
állítsa le a két terület de facto integrálását 
az orosz közigazgatásba;

Or. en
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13.1.2021 A9-0266/19

Módosítás 19
Anna Fotyga, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Hermann Tertsch
az ECR 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 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

 25a. hangsúlyozza, hogy az EU-nak 
nagyobb figyelmet kell fordítania a 
jelenlegi szíriai konfliktusra, és arra kell 
törekednie, hogy bíróság elé állítsa a 
szíriai rezsim tagjait és szövetségeseit, 
különösen Oroszországot és Iránt, akik 
felelősek a 2011 óta elkövetett számos 
háborús bűncselekményért; 

Or. en
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13.1.2021 A9-0266/20

Módosítás 20
Anna Fotyga, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Hermann Tertsch
az ECR képviselőcsoport nevében

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

Állásfoglalásra irányuló indítvány
32 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

32. úgy véli, hogy az EU-nak sürgősen 
jobb geopolitikai és általános stratégiát kell 
meghatároznia a Törökországgal való 
rövid, közép- és hosszú távú kapcsolataira 
vonatkozóan, különös tekintettel a 
demokrácia folyamatos erodálódására, 
Törökország fokozódó külpolitikai 
érdekérvényesítésére, amely hozzájárul a 
feszültségek eszkalációjához és 
destabilizáló szerepet játszik, 
veszélyeztetve ezzel a Közel-Kelet, a Dél-
Kaukázus, és a Földközi-tenger keleti 
térségének regionális békéjét és stabilitását, 
továbbá tekintettel a szíriai, iraki, líbiai és 
hegyi-karabahi konfliktusokban játszott 
szerepére;

32. úgy véli, hogy az EU-nak sürgősen 
jobb geopolitikai és általános stratégiát kell 
meghatároznia a Törökországgal való 
rövid, közép- és hosszú távú kapcsolataira 
vonatkozóan, különös tekintettel a 
demokrácia folyamatos erodálódására, 
Törökország fokozódó külpolitikai 
érdekérvényesítésére, amely olykor 
hozzájárul a feszültségek eszkalációjához 
és destabilizáló szerepet játszik, 
veszélyeztetve ezzel a Közel-Kelet, a Dél-
Kaukázus, és a Földközi-tenger keleti 
térségének regionális békéjét és stabilitását, 
továbbá tekintettel Törkökország szerepére 
a szíriai, iraki, líbiai és hegyi-karabahi 
konfliktusokban, figyelembe véve fontos 
regionális partnerként és NATO-
szövetségesként beöltött szerepét, valamint 
a Törökország és Oroszország közötti 
fokozódó rivalizálást a régióban;

Or. en
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13.1.2021 A9-0266/21

Módosítás 21
Anna Fotyga, Raffaele Fitto, Adam Bielan, Elżbieta Kruk, Charlie Weimers, Hermann 
Tertsch
az ECR képviselőcsoport nevében

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

Állásfoglalásra irányuló indítvány
30 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

30. felszólítja Franciaországot, 
Németországot és az Egyesült Királyságot 
mint a JCPOA aláíró feleit, valamint az 
EU-t és tagállamait, hogy építsenek ki 
egységet, visszatartó erőt és ellenálló 
képességet a harmadik országok 
másodlagos szankcióival szemben, és 
hajtsanak végre intézkedéseket az EU 
jogos érdekeinek védelme érdekében, 
többek között a kereskedelmi ügyleteket 
támogató eszköz teljes működésbe lépésén 
keresztül; elutasítja, hogy az Egyesült 
Államok újra egyoldalú, területen kívüli 
hatályú szankciókat szabott ki, miután 
kilépett a JCPOA-ból, mivel ez aláássa az 
EU legitim gazdasági és külpolitikai 
érdekeit, különösen azáltal, hogy 
akadályozza az Iránnal folytatott 
humanitárius kereskedelmet a Covid19-
világjárvány idején; felszólítja az Egyesült 
Államokat, hogy feltétel nélkül 
csatlakozzon újra a JCPOA-hoz, aminek 
együtt kell járnia Irán sürgetésével arra, 
hogy visszatérjen a megállapodás szerinti 
kötelezettségvállalásainak teljes körű 
betartásához;

30. felszólítja Franciaországot, 
Németországot és az Egyesült Királyságot 
mint a JCPOA aláíró feleit, valamint az 
EU-t és tagállamait, hogy építsenek ki 
egységet, visszatartó erőt és ellenálló 
képességet a harmadik országok 
másodlagos szankcióival szemben, és 
hajtsanak végre intézkedéseket az EU 
jogos érdekeinek védelme érdekében, 
többek között a kereskedelmi ügyleteket 
támogató eszköz teljes működésbe lépésén 
keresztül; elutasítja, hogy az Egyesült 
Államok újra egyoldalú, területen kívüli 
hatályú szankciókat szabott ki, miután 
kilépett a JCPOA-ból, mivel ez aláássa az 
EU legitim gazdasági és külpolitikai 
érdekeit, különösen azáltal, hogy 
akadályozza az Iránnal folytatott 
humanitárius kereskedelmet a Covid19-
világjárvány idején; felszólítja az Egyesült 
Államokat, hogy feltétel nélkül 
csatlakozzon újra a JCPOA-hoz, aminek 
együtt kell járnia Irán sürgetésével arra, 
hogy visszatérjen a megállapodás szerinti 
kötelezettségvállalásainak teljes körű 
betartásához; e tekintetben elítéli Irán 
azon döntését, hogy megkezdi az urán 
20%-ra történő dúsítását, ami a nukleáris 
megállapodás közvetlen és súlyos 
megsértésének minősül;
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