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29.9.2021 A9-0250/1

Módosítás 1
Tonino Picula, előadó

Jelentés A9-0250/2021
Tonino Picula
Az EU és az USA közötti kapcsolatok jövője
(2021/2038(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
F preambulumbekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

F. mivel a transzatlanti együttműködés 
folytatása és elmélyítése során az EU-nak 
vezető partnerségre kell törekednie az 
Egyesült Államokkal, a közös érdekek 
érvényesítésére összpontosítva; mivel az 
EU-nak a védelmi és gazdasági 
kapcsolatok terén is elő kell mozdítania 
stratégiai autonómiáját a transzatlanti 
kötelék megerősítésének és az EU és az 
USA együttes befolyásának növelése 
érdekében a világ színterén, de azzal a 
céllal is, hogy fokozza azon képességét, 
hogy nagyobb felelősséget vállaljon a 
legfontosabb globális és regionális 
kihívások kezelésében, valamint hogy 
szükség esetén önállóan döntsön és 
fellépjen a külügyek, valamint a biztonság 
és a védelem területén;

F. mivel a transzatlanti együttműködés 
folytatása és elmélyítése során az EU-nak 
vezető partnerségre kell törekednie az 
Egyesült Államokkal, a közös érdekek 
érvényesítésére összpontosítva; mivel az 
EU-nak a védelmi és gazdasági 
kapcsolatok terén is elő kell mozdítania 
stratégiai autonómiáját saját legitim 
diplomáciai, biztonsági és gazdasági 
érdekeinek érvényesítése érdekében, 
egyúttal megerősítve a transzatlanti 
kapcsolatot és növelve az EU és az USA 
együttes befolyását a világ színterén, de 
azzal a céllal is, hogy fokozza azon 
képességét, hogy nagyobb felelősséget 
vállaljon a legfontosabb globális és 
regionális kihívások kezelésében, valamint 
hogy szükség esetén önállóan döntsön és 
fellépjen a külügyek, valamint a biztonság 
és a védelem területén;

Or. en
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29.9.2021 A9-0250/2

Módosítás 2
Tonino Picula, előadó

Jelentés A9-0250/2021
Tonino Picula
Az EU és az USA közötti kapcsolatok jövője
(2021/2038(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
2 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

2. újólag megerősíti, hogy támogatja 
az EU és az USA közötti erős transzatlanti 
együttműködést, partnerséget és barátságot, 
amely az elmúlt 70 évben hozzájárult 
Európa fejlődéséhez, jólétéhez és sikeres 
integrációjához, és a második világháború 
vége óta ez képezi stabilitásának és 
biztonságának alapját; hangsúlyozza, hogy 
az EU és az USA közötti kapcsolat közös 
értékeken alapul; emlékeztet arra, hogy az 
USA és az EU politikai rendszere egyaránt 
demokratikus elveken, jogállamiságon és 
az alapvető szabadságok tiszteletben 
tartásán alapul; meggyőződése, hogy a 
transzatlanti együttműködés révén 
járulhatunk hozzá a legjobban a meglévő 
globális és regionális kihívások békés, 
fenntartható és konstruktív megoldásához, 
többek között a gazdaság fenntartható és 
környezetbarát újjáépítésére 
összpontosítva, beleértve a szén-dioxid-
semlegesség 2050-ig történő elérését, 
valamint a regionális, társadalmi, faji és 
nemi alapú igazságtalanság leküzdését; 
kitart amellett, hogy a megújított 
transzatlanti partnerségnek a partnerek 
egyenlőségén kell alapulnia; emellett 
hangsúlyozza, hogy az EU stratégiai 
autonómiáját nem lehet az uniós kül- és 
védelempolitikai prioritások és elvek 
végrehajtásának minőségi javítása, 
valamint az Unió legközelebbi 
szövetségeseivel, például az Egyesült 

2. újólag megerősíti, hogy támogatja 
az EU és az USA közötti erős transzatlanti 
együttműködést, partnerséget és barátságot, 
amely az elmúlt 70 évben hozzájárult 
Európa fejlődéséhez, jólétéhez és sikeres 
integrációjához, és a második világháború 
vége óta ez képezi stabilitásának és 
biztonságának alapját; hangsúlyozza, hogy 
az EU és az USA közötti kapcsolat közös 
értékeken alapul; emlékeztet arra, hogy az 
USA és az EU politikai rendszere egyaránt 
demokratikus elveken, jogállamiságon és 
az alapvető szabadságok tiszteletben 
tartásán alapul; meggyőződése, hogy a 
transzatlanti együttműködés révén 
járulhatunk hozzá a legjobban a meglévő 
globális és regionális kihívások békés, 
fenntartható és konstruktív megoldásához, 
többek között a gazdaság fenntartható és 
környezetbarát újjáépítésére 
összpontosítva, beleértve a szén-dioxid-
semlegesség 2050-ig történő elérését, 
valamint a regionális, társadalmi, faji és 
nemi alapú igazságtalanság leküzdését; 
kitart amellett, hogy a megújított 
transzatlanti partnerségnek a partnerek 
egyenlőségén kell alapulnia; emellett 
hangsúlyozza, hogy az EU stratégiai 
autonómiáját nem lehet megvalósítani az 
uniós kül- és védelempolitikai prioritások 
és elvek végrehajtásának minőségi javítása 
nélkül, valamint anélkül, hogy az EU 
szükség esetén képes legyen az önálló 
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Államokkal való ambiciózus partnerség és 
együttműködés nélkül megvalósítani;

fellépésre jogos érdekeinek érvényesítése 
érdekében, ideértve az Unió legközelebbi 
szövetségeseivel, például az Egyesült 
Államokkal való ambiciózus partnerséget 
és együttműködést;
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29.9.2021 A9-0250/3

Módosítás 3
Tonino Picula, előadó

Jelentés A9-0250/2021
Tonino Picula
Az EU és az USA közötti kapcsolatok jövője
(2021/2038(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
29 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

29a. rendkívül aggódik amiatt, hogy a 
Texas Legislature elfogadta a Texas 
Heartbeat törvényt, amely de facto tiltja az 
abortuszt, ami súlyos támadás a nők 
szexuális és reproduktív jogai ellen; 
sajnálja, hogy az Egyesült Államok 
Legfelsőbb Bírósága megosztott 
határozattal elutasította az e példátlan 
törvény elfogadásáról való 
határozathozatalt;

Or. en
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29.9.2021 A9-0250/4

Módosítás 4
Tonino Picula, előadó

Jelentés A9-0250/2021
Tonino Picula
Az EU és az USA közötti kapcsolatok jövője
(2021/2038(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
35 a bekezdés (új)

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

35a. hangsúlyozza, hogy a 
Kereskedelmi és Műszaki Tanács a pozitív 
transzatlanti kereskedelmi menetrend 
része, amelynek végső célja, hogy 
demokratikus értékeket és etikát rögzítsen 
az új technológiákba annak érdekében, 
hogy átlátható intézményi struktúrává 
váljon és vezető szerepet töltsön be a 
globális digitális átalakulásban; üdvözli e 
tekintetben, hogy az alakuló ülésre a 
terveknek megfelelően került sor a 
feszültségek ellenére, amelyeket nyílt és 
őszinte módon kell megvitatni; rámutat, 
hogy gyors eredmények érhetők el, 
amelyek fokoznák a kétoldalú 
kereskedelmet, és ezért sürgeti mindkét 
felet, hogy összpontosítsanak konkrét 
kézzelfogható eredményekre; üdvözli e 
tekintetben a Kereskedelmi és 
Technológiai Tanács szeptember 29-én 
Pittsburghben tartott első ülésének 
eredményeit, amelyen a tíz munkacsoport 
mindegyike számára konkrét témákat 
fogadtak el; a kötelezettségvállalások 
között támogatja az új és kialakulóban 
lévő technológiák kereskedelme előtt álló 
új és szükségtelen akadályok 
elkerülésében, a beruházások 
átvilágításában és a kettős felhasználású 
termékek exportjában való 
együttműködésre, valamint a nem piaci és 
a kereskedelmet torzító politikákkal és 
gyakorlatokkal foglalkozó politikák 
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hatékonyságának javítására irányuló 
kötelezettségvállalásokat; üdvözli az olyan 
konkrét témák azonosítását, mint például 
a nem piacgazdaságok jelentette kihívások 
kezelése, valamint a globális kereskedelmi 
kihívásokkal foglalkozó munkacsoportban 
a munkajogok és a kereskedelemmel 
kapcsolatos éghajlat-politikák terén 
folytatott együttműködés; hangsúlyozza a 
nemzetközi technológiai szabványok 
meghatározása terén folytatott 
együttműködés fontosságát; felszólít egy 
kereskedelemmel és technológiával 
foglalkozó albizottság létrehozására a 
transzatlanti jogalkotói párbeszéden belül, 
amely kiegészíti a Kereskedelmi és 
Technológiai Tanács végrehajtói részét és 
demokratikus ellenőrzést gyakorol a 
Tanács felett; hangsúlyozza, hogy a 
Kereskedelem és Technológiai Tanács 
nem az EU és az USA közötti 
kereskedelmi megállapodásról szóló 
tárgyalások fóruma, az erre irányuló 
jövőbeli kezdeményezések sérelme nélkül;

Or. en
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29.9.2021 A9-0250/5

Módosítás 5
Tonino Picula, előadó

Jelentés A9-0250/2021
Tonino Picula
Az EU és az USA közötti kapcsolatok jövője
(2021/2038(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
53 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

53. közös megközelítést javasol a 
Covid19-válság kezelésére, többek között 
az oltóanyagok elérhetőségének és 
megfizethetőségének növelése révén; 
felhívja az EU-t és az USA-t, hogy 
működjenek együtt, és vállaljanak vezető 
szerepet az oltóanyaghiány problémájának 
kezelésében annak biztosítása érdekében, 
hogy az oltóanyagok világszerte mindenhol 
a lehető legnagyobb számban és a lehető 
leggyorsabban elérhetőek legyenek; 
emlékeztet, hogy a világ az oltóanyagok 
globális hiányával néz szembe; ezért a 
vakcinaméltányosság elérése érdekében 
felhívja az EU-t és az USA-t, hogy 
működjenek együtt a gyártókkal az 
oltóanyagok és alkotóelemeik globális 
gyártási kapacitásának növelése érdekében; 
felszólítja mindkét felet, hogy 
tartózkodjanak az exportkorlátozó 
intézkedésektől, biztosítsák az ellátási 
láncok megfelelő működését, biztosítsák a 
szükséges technológiatranszfert, és javítsák 
a jövőbeli globális egészségügyi 
szükséghelyzetekre való felkészültséget; 
ösztönzi mindkét felet, hogy fokozzák a 
szabályozási együttműködést a 
gyógyszerekhez való alapvető hozzáférés 
megkönnyítése érdekében;

53. közös megközelítést javasol a 
Covid19-válság kezelésére, többek között 
az oltóanyagok elérhetőségének és 
megfizethetőségének növelése révén; 
felhívja az EU-t és az USA-t, hogy 
működjenek együtt, és vállaljanak vezető 
szerepet az oltóanyaghiány problémájának 
kezelésében annak biztosítása érdekében, 
hogy az oltóanyagok világszerte mindenhol 
a lehető legnagyobb számban és a lehető 
leggyorsabban elérhetőek legyenek; 
üdvözli az EU és az USA közötti 
partnerség bejelentését a Covid19-oltással 
kapcsolatos globális erőfeszítés 
előmozdításáról azáltal, hogy a jövő évi 
ENSZ-közgyűlésig a világ 70%-át 
beoltják; emlékeztet, hogy a világ az 
oltóanyagok globális hiányával néz 
szembe; ezért a vakcinaméltányosság 
elérése érdekében felhívja az EU-t és az 
USA-t, hogy működjenek együtt a 
gyártókkal az oltóanyagok és 
alkotóelemeik globális gyártási 
kapacitásának növelése érdekében; 
felszólítja mindkét felet, hogy 
tartózkodjanak az exportkorlátozó 
intézkedésektől, biztosítsák az ellátási 
láncok megfelelő működését, biztosítsák a 
szükséges technológiatranszfert, és javítsák 
a jövőbeli globális egészségügyi 
szükséghelyzetekre való felkészültséget; 
ösztönzi mindkét felet, hogy fokozzák a 
szabályozási együttműködést a 
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gyógyszerekhez való alapvető hozzáférés 
megkönnyítése érdekében;

Or. en
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29.9.2021 A9-0250/6

Módosítás 6
Tonino Picula, előadó

Jelentés A9-0250/2021
Tonino Picula
Az EU és az USA közötti kapcsolatok jövője
(2021/2038(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
94 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

94. hangsúlyozza, hogy fel kell tárni a 
konvergencia és az Egyesült Államokkal 
megvalósítható együttműködés területeit 
Kína tekintetében, különös tekintettel az 
emberi és kisebbségi jogok védelmére, a 
feszültségek enyhítésére a Dél- és a Kelet-
kínai-tengeren, Hongkongban és a Tajvani 
Szoros egészén; hangsúlyozza, hogy az 
ENSZ Tengerjogi Egyezményének 
érvényességét a konfliktusok 
megoldásának jogalapjaként; megismétli, 
hogy támogatja a közös összeköttetési 
kezdeményezéseket; felszólít a fellépések 
összehangolására az indiai-csendes-
óceáni térségben; támogatja a szorosabb 
koordinációt ezekkel és más, közös 
érdeklődésre számot tartó kérdésekkel 
kapcsolatban;

94. hangsúlyozza, hogy a transzatlanti 
feszültségek – például az Egyesült 
Államok, az Egyesült Királyság és 
Ausztrália közötti, AUKUS néven ismert 
háromoldalú biztonsági megállapodásnak 
az uniós szövetségesekkel folytatott 
konzultáció nélküli elfogadását követő 
feszültségek – elkerülése érdekében fel 
kell tárni a konvergencia, a lehetséges 
együttműködés, valamint az USA és az EU 
közötti jobb koordináció és konzultáció 
területeit Kína tekintetében, különös 
tekintettel az emberi és kisebbségi jogok 
védelmére, a feszültségek enyhítésére a 
Dél- és a Kelet-kínai-tengeren, 
Hongkongban és a Tajvani Szoros egészén; 
hangsúlyozza, hogy az ENSZ Tengerjogi 
Egyezményének érvényességét a 
konfliktusok megoldásának jogalapjaként; 
megismétli, hogy támogatja a közös 
összeköttetési kezdeményezéseket, az EU 
újonnan bejelentett „Global Gateway” 
stratégiájának keretében is;

Or. en
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29.9.2021 A9-0250/7

Módosítás 7
Tonino Picula, előadó

Jelentés A9-0250/2021
Tonino Picula
Az EU és az USA közötti kapcsolatok jövője
(2021/2038(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
95 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

95. felhívja a figyelmet az indiai–
csendes-óceáni térségre vonatkozó uniós 
stratégiával kapcsolatban jelenleg is zajló 
munkára, valamint hangsúlyozza a 
jelentőségét e geostratégiai régiónak, 
amely olyan demokratikus közös 
transzatlanti baráti, illetve 
partnerországoknak ad otthon, mint például 
Japán, Dél-Korea, Ausztrália és Új-Zéland, 
akárcsak Tajvan, valamint felszólít az Unió 
és az USA közötti megerősített partnerség 
és koordináció kialakítására az indiai–
csendes-óceáni térség tekintetében; 
emlékeztet az ASEAN-tagországokkal, 
valamint a Csendes-óceáni Szigetek 
Fórumával (PIF) fenntartott kapcsolatok 
előmozdításának fontosságára;

95. üdvözli az indiai–csendes-óceáni 
térségre vonatkozó uniós stratégia terén a 
közelmúltban elért eredményeket, felszólít 
annak gyors és átfogó végrehajtására, 
mivel az az EU érdekeit szolgálja és 
előmozdítja értékeit, valamint 
hangsúlyozza e geostratégiai régió 
jelentőségét, amely olyan demokratikus 
közös transzatlanti baráti, illetve 
partnerországoknak ad otthon, mint például 
Japán, Dél-Korea, Ausztrália és Új-Zéland, 
akárcsak Tajvan, valamint felszólít az Unió 
és az USA közötti megerősített partnerség 
és koordináció kialakítására az indiai–
csendes-óceáni térség tekintetében; 
emlékeztet az ASEAN-tagországokkal, 
valamint a Csendes-óceáni Szigetek 
Fórumával (PIF) fenntartott stratégiai 
kapcsolatok előmozdításának fontosságára;

Or. en
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29.9.2021 A9-0250/8

Módosítás 8
Tonino Picula, előadó

Jelentés A9-0250/2021
Tonino Picula
Az EU és az USA közötti kapcsolatok jövője
(2021/2038(INI))

Állásfoglalásra irányuló indítvány
108 bekezdés

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás

108. tudomásul veszi, hogy az amerikai 
és európai csapatok kivonása után az 
afganisztáni helyzetet továbbra is 
rendkívüli mértékű kihívások fogják 
jellemezni; megismétli azon álláspontját, 
mely szerint a transzatlanti közösségnek 
folytatnia kell erőfeszítéseit, hogy 
Afganisztánban béke, stabilitás és haladás 
legyen; felelősségteljes, elkötelezett 
fellépést sürget az afgán nép érdekében, 
különösen az Afganisztánon belüli 
béketárgyalások támogatása, valamint az 
alapvető szabadságok és az emberi jogok 
védelme terén, különös tekintettel az 
etnikai kisebbségek, a lányok és a nők 
jogaira, beleértve az oktatáshoz és a 
nyilvánosság részvételéhez való jogukat, 
valamint más kiszolgáltatott csoportok 
jogait;

108. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a 
tálibok erőszakosan átvették Afganisztánt 
az amerikai és európai csapatok kivonása 
után, és sajnálatosnak tartja az emberi 
jogok – különösen a lányok, a nők, 
valamint az etnikai és vallási kisebbségek 
– ebből következő széles körű megsértését, 
valamint az országban kibontakozó 
humanitárius válságot; megismétli azon 
álláspontját, mely szerint a transzatlanti 
közösségnek meg kell kétszereznie 
erőfeszítéseit a hosszú távú béke, stabilitás 
és fejlődés érdekében Afganisztánban 
azáltal, hogy támogatja az afgán civil 
társadalmat, az emberi jogok védelmezőit, 
különösen a nőjogi jogvédőket, politikai 
aktivistákat, újságírókat, tudósokat, 
művészeket és más veszélyeztetett 
csoportokat és személyeket; erőteljes 
transzatlanti koordinációra és 
konzultációra szólít fel az Afganisztánból, 
különösen az ISIS-ből, az al-Kaidából és 
azok kapcsolt szervezeteiből eredő 
terrorfenyegetésre vonatkozó hírszerzési 
információk megszerzése, megőrzése és 
megosztása érdekében; összehangolt 
transzatlanti megközelítésre szólít fel, 
amely humanitárius és terrorizmusellenes 
célokból összekapcsolja a tálibokkal való 
operatív együttműködés szükségességét a 
jövőben a tálib vezetésű kormánnyal való 
együttműködés egyértelmű feltételeivel, 
amelynek magában kell foglalnia az 
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emberi jogok tiszteletben tartása és a 
terrorizmus elleni küzdelem iránti 
elkötelezettséget; felszólít az afganisztáni 
misszió tanulságainak mélyreható 
transzatlanti mérlegelésére azzal a céllal, 
hogy levonják a szükséges 
következtetéseket a stabilitás, a biztonság 
és a jó kormányzás világszintű 
előmozdítására irányuló jövőbeli 
erőfeszítésekhez; felhívja továbbá a 
transzatlanti partnereket, hogy 
működjenek együtt Afganisztán 
valamennyi szomszédjával, szem előtt 
tartva az ott menedéket kereső afgánok 
helyzetét és megsegítésük szükségességét;
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