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Módosítás 22
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Harald Vilimsky
az ID képviselőcsoport nevében

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

Állásfoglalásra irányuló indítvány
2 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

2. támogatja és védi az EU azon 
szerepét, melynek keretében a világ 
minden pontján megbízható partnerként, 
a harmadik felek által előnyben részesített 
„választott partnerként”, a 
konfliktusrendezés és a mediáció során 
elvhű, de nem dogmatikus, becsületes 
közvetítőként jár el, a globális 
konfliktusokban a konstruktív szerepet 
előnyben részesítve támogatja a 
diplomáciát és a párbeszédet, a 
fenntartható fejlődés fő támogatójaként és 
a multilaterális keretrendszer egyik vezető 
hajtóerejeként támogatójaként lép fel, 
ugyanakkor globális szereplőként készen 
áll arra is, hogy szükség esetén önállóan 
és határozottan lépjen fel az uniós értékek 
és érdekek védelmében, biztosítva saját 
biztonságát és előmozdítva a nemzetközi 
békét és stabilitást az ENSZ 
Alapokmányában és a nemzetközi jogban 
rögzített elvek és értékek alapján, 
tiszteletben tartva a szabályokon alapuló 
nemzetközi rendet; úgy véli, hogy 
kreativitásra, proaktívabb hozzáállásra, a 
tagállamok közötti nagyobb egységre és 
szolidaritásra, valamint a tagállamok 
kötelezettségvállalására és erőforrásaira 
van szükség az EU globális befolyásának 
növeléséhez, pozitív hatalmi modelljének 
és a globális kormányzásban betöltött 
felelős szerepének előmozdításához, 

2. emlékeztet arra, hogy a nemzetközi 
béke és stabilitás biztosítása nem tartozik 
az Unió hatáskörébe, ez ugyanis olyan 
feladat, amellyel az országok az ENSZ 
Alapokmányával összhangban az ENSZ-t 
bízták meg; úgy véli, hogy az Unió 
globális befolyása növelésének vagy 
„pozitív” hatalmi modellje világszerte 
történő előmozdításának nincs jogalapja; 
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valamint ahhoz, hogy közvetlen 
szomszédságában stratégiai felelősséget 
vállalhasson;
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Módosítás 23
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Harald Vilimsky
az ID képviselőcsoport nevében

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

Állásfoglalásra irányuló indítvány
3 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

3. hangsúlyozza, hogy többek között a 
világ növekvő instabilitása, az egyre 
konfrontatívabb környezet, a 
multilateralizmus erodálódása és az 
önkényuralom fokozódása, valamint a 
sokrétű globális kihívások, különösen az 
erősödő konfliktuslégkör, amely az 
európai kontinens keleti és déli határait is 
magában foglaló fegyveres konfliktusok 
folytatódásában és néha újraéledésében 
ölt testet, a terrorizmus, az éghajlatváltozás 
és a természeti erőforrásokat fenyegető 
növekvő veszélyek, az ellenőrizetlen 
migrációs áramlások, az egészségügyi 
kockázatok és az olyan hibrid 
fenyegetések, mint például a 
félretájékoztatási kampányok, az aktív 
intézkedések és a kibertámadások miatt az 
EU-nak ki kell alakítania stratégiai 
autonómiáját, megerősítve az 
együttműködést szövetségeseivel; 
hangsúlyozza e tekintetben annak 
fontosságát, hogy az Unió bizalmon és 
kölcsönös előnyökön alapuló stratégiaibb 
együttműködést alakítson ki harmadik 
országokkal, valamint hogy szövetségeket 
építsen ki a hasonló gondolkodású 
demokráciákkal, beleértve a déli féltekét is, 
valamint szükség esetén ad hoc koalíciókat 
hozzon létre más hasonló gondolkodású 
partnerekkel; 

3. hangsúlyozza, hogy a világban 
egyre növekvő instabilitás és a példátlan 
globális kihívások – többek között az olyan 
országok, mint Törökország által 
gerjesztett fegyveres konfliktusok, a 
terrorizmus, az ellenőrizetlen migrációs 
áramlások, az egészségügyi kockázatok, a 
hibrid fenyegetések és a kibertámadások – 
fokozódása nem vezethet az Unió 
stratégiai autonómiájának kialakításához, 
hanem tagállamainak markánsabb, 
stratégiai jelleggel bíró szövetségeket kell 
kialakítaniuk a hasonelvű 
demokráciákkal, szükség esetén pedig ad 
hoc koalíciókat kell kiépíteniük más 
partnerekkel; 
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Módosítás 24
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Harald Vilimsky
az ID képviselőcsoport nevében

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

Állásfoglalásra irányuló indítvány
5 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

5. aggodalmának ad hangot amiatt, 
hogy példátlan méreteket öltöttek az 
állami és nem állami támogatást élvező, a 
társadalmakra pusztító hatást gyakorló 
dezinformációs és 
propagandakampányok, többek között az 
európai szomszédságban és különösen a 
Nyugat-Balkánon; elítéli az információk 
manipulálását és fegyverként használását, 
többek között a rossz szándékú állami, 
szubállami és nem állami szereplők, 
valamint az önkényuralmi rendszerű 
harmadik országok által európai politikai 
pártok és szereplők közvetlen és közvetett 
finanszírozására és befolyásolására 
használt platformok és szervezetek által; 
üdvözli az uniós intézmények ezen új 
kihívásra adott oly szükséges válaszát, így 
például az Unió demokratikus 
folyamataiba történő külföldi 
beavatkozással, többek között a 
félretájékoztatással foglalkozó parlamenti 
különbizottság felállítását, és az Uniót 
vagy annak tagállamait fenyegető 
kibertámadások elleni korlátozó 
intézkedésekről szóló tanácsi határozat 
elfogadását5; hangsúlyozza, hogy olyan 
válaszra van szükség, amely nem 
korlátozza az alapvető jogokat és 
szabadságokat; rámutat a hatékony uniós 
stratégiai kommunikáció fontosságára, és 

5. aggodalmát fejezi ki az állítólagos 
külföldi beavatkozással és a 
dezinformációval szembeni küzdelemben 
alkalmazott megközelítés miatt; úgy véli, 
hogy a véleménynyilvánítás szabadságát 
tiszteletben kell tartani, és figyelmeztet 
arra, hogy az állítólagos dezinformációval 
szembeni küzdelemben az Uniónak 
vigyáznia kell arra, hogy ne váljon 
ellenpropaganda-gépezetté, sem pedig 
önjelölt orwelli „Igazság-
minisztériummá”;
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elismerését fejezi ki a stratégiai 
kommunikációnak az Európai Külügyi 
Szolgálaton (EKSZ) belüli megerősítése, 
valamint a félretájékoztatási kampányok 
azonosítására és visszaszorítására 
irányuló erőfeszítései miatt; 
hangsúlyozza, hogy az EU-nak tovább kell 
erősítenie kapacitásait a demokráciát 
fenyegető álhírek és félretájékoztatás 
elleni proaktív küzdelem terén, és 
javítania kell biztonsági kultúráját 
információs és kommunikációs 
hálózatainak hatékonyabb védelme 
érdekében; felhívja az EU-t, hogy 
vállaljon vezető szerepet a hibrid 
fenyegetésekkel és az önkényuralmi 
rendszerek – különösen a demokratikus 
kormányzásra és a magánvállalkozásokra 
világszerte gyakorolt – rosszindulatú 
befolyásával szembeni kollektív 
önvédelem és együttműködési keret 
előmozdításában; hangsúlyozza ezért, 
hogy az EU-nak meg kell erősítenie 
szövetségeit más globális demokratikus 
szereplőkkel az ilyen fenyegetésekkel 
szembeni globális fellépés érdekében, 
többek között megreformált, ellenállóbb 
multilaterális intézmények révén;
___________________
5 A Tanács (KKBP) 2019/797 határozata 
(2019. május 17.) az Uniót vagy annak 
tagállamait fenyegető kibertámadások 
elleni korlátozó intézkedésekről, HL L 
129I., 2019.5.17., 13. o.

Or. en
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Módosítás 25
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Harald Vilimsky
az ID 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. sürgeti a tagállamokat, hogy a 
KKBP bármely területén ellenezzék az 
egyhangúságról a minősített többségi 
szavazásra való áttérést, mivel ez 
helyrehozhatatlanul és 
visszafordíthatatlanul aláásná a 
tagállamok szuverenitását;

Or. en
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Módosítás 26
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Harald Vilimsky
az ID képviselőcsoport nevében

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

Állásfoglalásra irányuló indítvány
16 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

16. támogatja az új együttműködési 
formákról, mint például az európai 
biztonsági tanács létrehozásáról szóló 
európai vitát, mivel eljött az ideje 
hatékony formációk és intézmények 
létrehozásának az uniós kül- és 
biztonságpolitika koherenciájának és 
befolyásának növelése érdekében; úgy 
véli, hogy ezt a gondolatot meg kell vitatni 
az Európa jövőjéről szóló konferencia 
keretében, és megismétli egy védelmi 
miniszteri tanács létrehozására irányuló 
felhívását; 

törölve

Or. en
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Módosítás 27
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Harald Vilimsky
az ID 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. hangsúlyozza, hogy a Biztonsági 
Tanács jelenlegi összetétele és működése – 
különös tekintettel annak állandó tagjaira 
– a stabilitás és az egyensúly legjobb 
biztosítéka e nemzetközi szervezeten belül; 
ellenzi, hogy a Biztonsági Tanács helyet 
biztosítson az Európai Unió számára;

Or. en
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Módosítás 28
Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Harald Vilimsky
az ID 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 
és véglegesen be kell szüntetnie a 
Törökországgal folytatott valamennyi 
csatlakozási tárgyalást, és haladéktalanul 
le kell állítania a Törökországnak nyújtott 
valamennyi finanszírozást, mivel az nem 
európai ország, és többször is aláásta az 
európai elveket és értékeket, különös 
tekintettel a demokrácia folyamatos 
erodálódására és 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;

Or. en
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Lars Patrick Berg, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
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Jelentés A9-0266/2020
David McAllister
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(2020/2206(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
64 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

64. hangsúlyozza, hogy ki kell 
dolgozni az uniós kül- és biztonságpolitika 
koherens éghajlatpolitikai dimenzióját, 
mivel az éghajlatváltozás egyre inkább a 
gazdasági, társadalmi és politikai 
környezetet destabilizáló és a 
kockázatokat megsokszorozó tényezővé 
válik;

törölve

Or. en


