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Módosítás 1
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. aggodalommal állapítja meg, hogy 
a 4. fejezet (Globális Európa) 
kötelezettségvállalási előirányzatai több 
mint 1 milliárd euróval csökkennek, és így 
a külső tevékenységekre alacsonyabb 
költségvetés állna rendelkezésre, mint az 
előző három év bármelyikében; úgy véli, 
hogy a jelenlegi nemzetközi környezetben 
az EU-nak nem kisebb, hanem nagyobb 
felelősséget kell vállalnia, ahhoz pedig, 
hogy ezt megtehesse, biztosítani kell 
számára a szükséges pénzügyi forrásokat; 
felszólít több mint 200 millió eurós 
mozgástér allokációjára a 4. fejezetben;

1. üdvözli a 4. fejezet (Globális 
Európa) kötelezettségvállalási 
előirányzatainak csökkenését, ami a 2020. 
évi költségvetési tervezetben kért 193,24 
millió eurós előirányzat teljes törlését 
jelenti egyes konkrét költségvetési sorok 
esetében, és működési költségeket is 
magában foglal, különösen a fejlesztési 
együttműködési finanszírozási eszközzel (-
70 millió euró), a humanitárius segéllyel 
(-50 millió euró), az Előcsatlakozási 
Támogatási Eszközzel (-31 millió euró), az 
Európai Szomszédsági Támogatási 
Eszközzel (-23 millió euró), a Partnerségi 
Eszközzel (-8,28 millió euró), a 
demokrácia és az emberi jogok európai 
eszközével (-4,60 millió euró), az EU 
segítségnyújtási önkéntesei 
kezdeményezéssel (-1,07 millió euró) és a 
Bizottság előjogaival kapcsolatos 
intézkedésekkel, valamint a Bizottságra 
átruházott konkrét hatáskörökkel (-5,29 
millió euró) összefüggésben;

Or. fr

Módosítás 2
Lukas Mandl

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. aggodalommal állapítja meg, hogy 
a 4. fejezet (Globális Európa) 
kötelezettségvállalási előirányzatai több 

1. aggodalommal állapítja meg, hogy 
a 4. fejezet (Globális Európa) 
kötelezettségvállalási előirányzatai több 
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mint 1 milliárd euróval csökkennek, és így 
a külső tevékenységekre alacsonyabb 
költségvetés állna rendelkezésre, mint az 
előző három év bármelyikében; úgy véli, 
hogy a jelenlegi nemzetközi környezetben 
az EU-nak nem kisebb, hanem nagyobb 
felelősséget kell vállalnia, ahhoz pedig, 
hogy ezt megtehesse, biztosítani kell 
számára a szükséges pénzügyi forrásokat; 
felszólít több mint 200 millió eurós 
mozgástér allokációjára a 4. fejezetben;

mint 1 milliárd euróval csökkennek, és így 
a külső tevékenységekre alacsonyabb 
költségvetés állna rendelkezésre, mint az 
előző három év bármelyikében; úgy véli, 
hogy a jelenlegi nemzetközi környezetben 
az EU-nak nem kisebb, hanem nagyobb 
felelősséget kell vállalnia, ahhoz pedig, 
hogy ezt megtehesse, biztosítani kell 
számára a szükséges pénzügyi forrásokat; 
felszólít a 4. fejezetben található több mint 
200 millió eurós tartalékkeret felosztására, 
különösen válságelhárításra, 
konfliktusmegelőzésre, békeépítésre és a 
válságokra való felkészülésre;

Or. en

Módosítás 3
Charlie Weimers

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. aggodalommal állapítja meg, hogy 
a 4. fejezet (Globális Európa) 
kötelezettségvállalási előirányzatai több 
mint 1 milliárd euróval csökkennek, és így 
a külső tevékenységekre alacsonyabb 
költségvetés állna rendelkezésre, mint az 
előző három év bármelyikében; úgy véli, 
hogy a jelenlegi nemzetközi környezetben 
az EU-nak nem kisebb, hanem nagyobb 
felelősséget kell vállalnia, ahhoz pedig, 
hogy ezt megtehesse, biztosítani kell 
számára a szükséges pénzügyi forrásokat; 
felszólít több mint 200 millió eurós 
mozgástér allokációjára a 4. fejezetben;

1. emlékeztet arra, hogy az EU egyik 
legjelentősebb hozzájárulója kilépni 
készül az Unióból, és összhangban az 
„addig nyújtózkodj, ameddig a takaród 
ér” régóta bevált elvével, az Európai 
Parlament üdvözli, hogy a 4. fejezet 
(Globális Európa) kötelezettségvállalási 
előirányzatai több mint 1 milliárd euróval 
csökkennek;

Or. en

Módosítás 4
Isabel Santos
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Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. aggodalommal állapítja meg, hogy 
a 4. fejezet (Globális Európa) 
kötelezettségvállalási előirányzatai több 
mint 1 milliárd euróval csökkennek, és így 
a külső tevékenységekre alacsonyabb 
költségvetés állna rendelkezésre, mint az 
előző három év bármelyikében; úgy véli, 
hogy a jelenlegi nemzetközi környezetben 
az EU-nak nem kisebb, hanem nagyobb 
felelősséget kell vállalnia, ahhoz pedig, 
hogy ezt megtehesse, biztosítani kell 
számára a szükséges pénzügyi forrásokat; 
felszólít több mint 200 millió eurós 
mozgástér allokációjára a 4. fejezetben;

1. aggodalommal állapítja meg, hogy 
a 4. fejezet (Globális Európa) 
kötelezettségvállalási előirányzatai több 
mint 1 milliárd euróval csökkennek, és így 
a külső tevékenységekre alacsonyabb 
költségvetés állna rendelkezésre, mint az 
előző három év bármelyikében; úgy véli, 
hogy a jelenlegi nemzetközi környezetben 
az EU-nak nem kisebb, hanem nagyobb 
felelősséget kell vállalnia, és hogy az EU 
szomszédságában és távolabbi területeken 
tapasztalható számos kihívásra tekintettel 
biztosítani kell számára a szükséges 
pénzügyi forrásokat; felszólít több mint 
200 millió eurós mozgástér allokációjára a 
4. fejezetben;

Or. en

Módosítás 5
Anna Fotyga

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. aggodalommal állapítja meg, hogy 
a 4. fejezet (Globális Európa) 
kötelezettségvállalási előirányzatai több 
mint 1 milliárd euróval csökkennek, és így 
a külső tevékenységekre alacsonyabb 
költségvetés állna rendelkezésre, mint az 
előző három év bármelyikében; úgy véli, 
hogy a jelenlegi nemzetközi környezetben 
az EU-nak nem kisebb, hanem nagyobb 
felelősséget kell vállalnia, ahhoz pedig, 
hogy ezt megtehesse, biztosítani kell 
számára a szükséges pénzügyi forrásokat; 
felszólít több mint 200 millió eurós 

1. aggodalommal állapítja meg, hogy 
a 4. fejezet (Globális Európa) 
kötelezettségvállalási előirányzatai több 
mint 1 milliárd euróval csökkennek, és így 
a külső tevékenységekre alacsonyabb 
költségvetés állna rendelkezésre, mint az 
előző három év bármelyikében; úgy véli, 
hogy a jelenlegi nemzetközi környezetben 
az EU-nak a tagállamokkal 
együttműködésben nem kisebb, hanem 
nagyobb felelősséget kell vállalnia, ahhoz 
pedig, hogy ezt megtehesse, biztosítani kell 
számára a szükséges pénzügyi forrásokat; 
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mozgástér allokációjára a 4. fejezetben; felszólít több mint 200 millió eurós 
mozgástér allokációjára a 4. fejezetben;

Or. en

Módosítás 6
Charlie Weimers

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. aggodalommal veszi tudomásul a 
Truro püspök által a Brit Külügyi és 
Nemzetközösségi Hivatal (British Foreign 
and Commonwealth Office) megbízásából 
végzett független felülvizsgálat 
megállapításait, amelyek arra a 
következtetésre jutottak, hogy a 
keresztények üldözése a népirtás 
szintjének közelébe ért;

Or. en

Módosítás 7
Charlie Weimers

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. aggodalommal állapítja meg, hogy 
a 4. fejezet (Globális Európa) nem 
összpontosított a világon a legnagyobb 
üldözött vallási kisebbség védelmére, akik 
a keresztények;

Or. en

Módosítás 8
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Charlie Weimers

Véleménytervezet
1 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1c. utasítja a Bizottságot, hogy a 
rászoruló üldözött keresztény közösségek 
támogatása érdekében a humanitárius 
segélyezésre szánt előirányzatokat 
összpontosítsa a 4. fejezetbe (Globális 
Európa);

Or. en

Módosítás 9
Charlie Weimers

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy tovább kell növelni a 
nyugat-balkáni országoknak szóló 
finanszírozást az Előcsatlakozási 
Támogatási Eszköz (IPA II) keretében; e 
tekintetben kifogásolja a politikai 
reformok, valamint az uniós 
vívmányokkal való összhang nyugat-
balkáni megvalósításának támogatását 
célzó források javasolt csökkentését, és 
ehelyett azok jelentős mértékű növelését 
szorgalmazza;

törölve

Or. en

Módosítás 10
Isabel Santos

Véleménytervezet
2 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy tovább kell növelni a 
nyugat-balkáni országoknak szóló 
finanszírozást az Előcsatlakozási 
Támogatási Eszköz (IPA II) keretében; e 
tekintetben kifogásolja a politikai 
reformok, valamint az uniós vívmányokkal 
való összhang nyugat-balkáni 
megvalósításának támogatását célzó 
források javasolt csökkentését, és ehelyett 
azok jelentős mértékű növelését 
szorgalmazza;

2. úgy véli, hogy tovább kell növelni a 
nyugat-balkáni országoknak szóló 
finanszírozást az Előcsatlakozási 
Támogatási Eszköz (IPA II) keretében; a 
Bizottság javasolta a csatlakozási 
tárgyalások megkezdését Albániával és 
Észak-Macedóniával, amit az Európai 
Tanács jóváhagyott; fontos megtartani ezt 
az ígéretet és már 2019-ben megkezdeni a 
csatlakozási tárgyalásokat; e tekintetben 
kifogásolja a politikai reformok, valamint 
az uniós vívmányokkal való összhang 
nyugat-balkáni megvalósításának 
támogatását célzó források javasolt 
csökkentését, és ehelyett azok jelentős 
mértékű növelését szorgalmazza;

Or. en

Módosítás 11
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy tovább kell növelni a 
nyugat-balkáni országoknak szóló 
finanszírozást az Előcsatlakozási 
Támogatási Eszköz (IPA II) keretében; e 
tekintetben kifogásolja a politikai 
reformok, valamint az uniós vívmányokkal 
való összhang nyugat-balkáni 
megvalósításának támogatását célzó 
források javasolt csökkentését, és ehelyett 
azok jelentős mértékű növelését 
szorgalmazza;

2. üdvözli a politikai reformok, 
valamint az uniós vívmányokkal való 
összhang nyugat-balkáni megvalósításának 
támogatását célzó források javasolt 
csökkentését; kéri, hogy vessenek véget az 
EU bővítési politikájának, legyen szó akár 
a Nyugat-Balkánról, akár 
Törökországról;

Or. fr

Módosítás 12
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Tonino Picula

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy tovább kell növelni a 
nyugat-balkáni országoknak szóló 
finanszírozást az Előcsatlakozási 
Támogatási Eszköz (IPA II) keretében; e 
tekintetben kifogásolja a politikai 
reformok, valamint az uniós vívmányokkal 
való összhang nyugat-balkáni 
megvalósításának támogatását célzó 
források javasolt csökkentését, és ehelyett 
azok jelentős mértékű növelését 
szorgalmazza;

2. úgy véli, hogy tovább kell növelni a 
nyugat-balkáni országoknak szóló 
finanszírozást az Előcsatlakozási 
Támogatási Eszköz (IPA II) keretében; a 
Bizottság javasolta a csatlakozási 
tárgyalások megkezdését Albániával és 
Észak-Macedóniával, amit az Európai 
Tanács jóváhagyott; fontos megtartani ezt 
az ígéretet és már 2019-ben megkezdeni a 
csatlakozási tárgyalásokat; e tekintetben 
kifogásolja a politikai reformok, valamint 
az uniós vívmányokkal való összhang 
nyugat-balkáni megvalósításának 
támogatását célzó források javasolt 
csökkentését, és ehelyett azok jelentős 
mértékű növelését szorgalmazza;

Or. en

Módosítás 13
Michal Šimečka

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. úgy véli, hogy tovább kell növelni a 
nyugat-balkáni országoknak szóló 
finanszírozást az Előcsatlakozási 
Támogatási Eszköz (IPA II) keretében; e 
tekintetben kifogásolja a politikai 
reformok, valamint az uniós vívmányokkal 
való összhang nyugat-balkáni 
megvalósításának támogatását célzó 
források javasolt csökkentését, és ehelyett 
azok jelentős mértékű növelését 
szorgalmazza;

2. úgy véli, hogy tovább kell növelni a 
nyugat-balkáni országoknak szóló 
finanszírozást az Előcsatlakozási 
Támogatási Eszköz (IPA II) keretében, 
különösen a demokratikus intézmények 
működése, a jogállamiság, a jó 
kormányzás és a közigazgatás terén; e 
tekintetben kifogásolja a politikai 
reformok, valamint az uniós vívmányokkal 
való összhang nyugat-balkáni 
megvalósításának támogatását célzó 
források javasolt csökkentését, és ehelyett 
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azok jelentős mértékű növelését 
szorgalmazza;

Or. en

Módosítás 14
Isabel Santos

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megjegyzi, hogy Törökország 
tekintetében továbbra is csökkentett szintű 
juttatások állnak rendelkezésre, amit a 
demokrácia, a jogállamiság és az alapjogok 
terén Törökországban tapasztalható 
komoly és tartós hiányosságok miatt 
indokoltnak tart; üdvözli, hogy nagyobb 
hangsúlyt kap a civil társadalom 
támogatása, valamint töretlen a közvetlen 
irányítás felé való elmozdulás, és arra 
ösztönzi a Bizottságot, hogy tegye még 
gyorsabbá az egyensúlyi állapot 
helyreállítását;

3. megjegyzi, hogy Törökország 
tekintetében továbbra is csökkentett szintű 
juttatások állnak rendelkezésre, amit a 
demokrácia, a jogállamiság és az alapjogok 
terén Törökországban tapasztalható 
komoly és tartós hiányosságok miatt 
indokoltnak tart; üdvözli, hogy nagyobb 
hangsúlyt kap a civil társadalom, a 
demokrácia és a jogállamiság támogatása, 
valamint töretlen a közvetlen irányítás felé 
való elmozdulás, és arra ösztönzi a 
Bizottságot, hogy tegye még gyorsabbá az 
egyensúlyi állapot helyreállítását;

Or. en

Módosítás 15
Lukas Mandl

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megjegyzi, hogy Törökország 
tekintetében továbbra is csökkentett szintű 
juttatások állnak rendelkezésre, amit a 
demokrácia, a jogállamiság és az alapjogok 
terén Törökországban tapasztalható 
komoly és tartós hiányosságok miatt 
indokoltnak tart; üdvözli, hogy nagyobb 

3. megjegyzi, hogy Törökország 
tekintetében továbbra is csökkentett szintű 
juttatások állnak rendelkezésre, amit a 
demokrácia, a jogállamiság és az alapjogok 
terén Törökországban tapasztalható 
komoly és tartós hiányosságok miatt 
indokoltnak tart; felhívja a Bizottságot, 
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hangsúlyt kap a civil társadalom 
támogatása, valamint töretlen a közvetlen 
irányítás felé való elmozdulás, és arra 
ösztönzi a Bizottságot, hogy tegye még 
gyorsabbá az egyensúlyi állapot 
helyreállítását;

hogy szorosan kövesse nyomon a 
helyzetet, és szükség esetén vonja vissza a 
pénzügyi támogatást; üdvözli, hogy 
nagyobb hangsúlyt kap a civil társadalom 
támogatása, valamint töretlen a közvetlen 
irányítás felé való elmozdulás, és arra 
ösztönzi a Bizottságot, hogy tegye még 
gyorsabbá az egyensúlyi állapot 
helyreállítását;

Or. en

Módosítás 16
Isabel Santos

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. megjegyzi, hogy Törökország 
tekintetében továbbra is csökkentett szintű 
juttatások állnak rendelkezésre, amit a 
demokrácia, a jogállamiság és az alapjogok 
terén Törökországban tapasztalható 
komoly és tartós hiányosságok miatt 
indokoltnak tart; üdvözli, hogy nagyobb 
hangsúlyt kap a civil társadalom 
támogatása, valamint töretlen a közvetlen 
irányítás felé való elmozdulás, és arra 
ösztönzi a Bizottságot, hogy tegye még 
gyorsabbá az egyensúlyi állapot 
helyreállítását;

3. megjegyzi, hogy Törökország 
tekintetében továbbra is csökkentett szintű 
juttatások állnak rendelkezésre, amit a 
demokrácia, a jogállamiság és az alapjogok 
terén Törökországban tapasztalható 
komoly és tartós hiányosságok miatt 
indokoltnak tart; ugyanakkor alapvető 
fontosságú a kapcsolatok fenntartása 
Törökország polgáraival; üdvözli, hogy 
nagyobb hangsúlyt kap a civil társadalom 
támogatása, valamint töretlen a közvetlen 
irányítás felé való elmozdulás, és arra 
ösztönzi a Bizottságot, hogy tegye még 
gyorsabbá az egyensúlyi állapot 
helyreállítását;

Or. en

Módosítás 17
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Véleménytervezet
3 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

3. megjegyzi, hogy Törökország 
tekintetében továbbra is csökkentett szintű 
juttatások állnak rendelkezésre, amit a 
demokrácia, a jogállamiság és az alapjogok 
terén Törökországban tapasztalható 
komoly és tartós hiányosságok miatt 
indokoltnak tart; üdvözli, hogy nagyobb 
hangsúlyt kap a civil társadalom 
támogatása, valamint töretlen a közvetlen 
irányítás felé való elmozdulás, és arra 
ösztönzi a Bizottságot, hogy tegye még 
gyorsabbá az egyensúlyi állapot 
helyreállítását;

3. megjegyzi, hogy Törökország 
tekintetében mindenek ellenére továbbra is 
juttatások állnak rendelkezésre, amit a 
demokrácia, a jogállamiság és az alapjogok 
terén Törökországban tapasztalható 
komoly és tartós hiányosságok miatt 
indokoltnak tart; ragaszkodik ahhoz, hogy 
a Törökországnak juttatott pénzeszközöket 
véglegesen függesszék fel; felszólít 
Törökország uniós csatlakozási 
folyamatának végleges lezárására;

Or. fr

Módosítás 18
Michael Gahler

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felszólít az Európai Szomszédsági 
Támogatási Eszköz (ENI) déli 
szomszédság országait érintő tervezett 
költségvetés-csökkentésének 
visszavonására; újfent megjegyzi, hogy az 
ENI alapvető prioritásai nem láthatják 
kárát a Szíriával kapcsolatos felajánláshoz 
és az „Uniós Szükséghelyzeti Alap 
Afrikáért” alaphoz nyújtott ENI-
hozzájárulásoknak, valamint felszólít e 
további kötelezettségvállalások egészének 
emelésekkel történő ellensúlyozására;

4. emlékeztet a stabil európai 
szomszédság fontosságára, és kiemeli 
különösen az olyan kulcsfontosságú 
országok támogatásának szükségességét, 
mint Ukrajna, Moldova, Tunézia és 
Grúzia, amelyek mindegyike jelentős 
előrelépést mutatott, amit el kell ismerni 
és támogatni kell; felszólít az Európai 
Szomszédsági Támogatási Eszköz (ENI) 
déli szomszédság országait érintő tervezett 
költségvetés-csökkentésének 
visszavonására; újfent megjegyzi, hogy az 
ENI alapvető prioritásai nem láthatják 
kárát a Szíriával kapcsolatos felajánláshoz 
és az „Uniós Szükséghelyzeti Alap 
Afrikáért” alaphoz nyújtott ENI-
hozzájárulásoknak, valamint felszólít e 
további kötelezettségvállalások egészének 
emelésekkel történő ellensúlyozására;
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Or. en

Módosítás 19
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felszólít az Európai Szomszédsági 
Támogatási Eszköz (ENI) déli 
szomszédság országait érintő tervezett 
költségvetés-csökkentésének 
visszavonására; újfent megjegyzi, hogy az 
ENI alapvető prioritásai nem láthatják 
kárát a Szíriával kapcsolatos 
felajánláshoz és az „Uniós 
Szükséghelyzeti Alap Afrikáért” alaphoz 
nyújtott ENI-hozzájárulásoknak, valamint 
felszólít e további kötelezettségvállalások 
egészének emelésekkel történő 
ellensúlyozására;

4. emlékeztet arra, hogy az Európai 
Szomszédsági Támogatási Eszköz 
Szíriával kapcsolatos felajánláshoz 
nyújtott hozzájárulásai és az „Uniós 
Szükséghelyzeti Alap Afrikáért” 
hozzájárulásai arra szolgálnak, hogy 
választ adjanak a migrációs kihívásra, 
amellyel az Unió évek óta szembesül; ezért 
nagyobb átláthatóságot és jobb eszközöket 
kér e finanszírozási intézkedések tényleges 
hatásainak értékelésére; megállapítja, 
hogy mivel a migrációs problémák az 
európai országok számára elsődleges 
kérdést jelentenek, mindenekelőtt azt a 
kérdést kell feltenni, hogy a szóban forgó 
alapokat tényleg hatékonyan használják-e 
fel;

Or. fr

Módosítás 20
Isabel Santos

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felszólít az Európai Szomszédsági 
Támogatási Eszköz (ENI) déli 
szomszédság országait érintő tervezett 
költségvetés-csökkentésének 
visszavonására; újfent megjegyzi, hogy az 
ENI alapvető prioritásai nem láthatják 
kárát a Szíriával kapcsolatos felajánláshoz 

4. felszólít az Európai Szomszédsági 
Támogatási Eszköz (ENI) déli 
szomszédság országait érintő tervezett 
költségvetés-csökkentésének 
visszavonására; újfent megjegyzi, hogy az 
ENI alapvető prioritásai nem láthatják 
kárát a Szíriával kapcsolatos felajánláshoz 
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és az „Uniós Szükséghelyzeti Alap 
Afrikáért” alaphoz nyújtott ENI-
hozzájárulásoknak, valamint felszólít e 
további kötelezettségvállalások egészének 
emelésekkel történő ellensúlyozására;

és az „Uniós Szükséghelyzeti Alap 
Afrikáért” alaphoz nyújtott ENI-
hozzájárulásoknak, valamint felszólít e 
további kötelezettségvállalások egészének 
emelésekkel történő ellensúlyozására; 
felszólít az Egyesült Nemzetek 
Szervezetének a közel-keleti palesztin 
menekülteket segélyező hivatala 
(UNRWA) 2020. évi finanszírozásának 
növelésére, hogy meg lehessen őrizni a 
több millió palesztin menekült számára 
biztosított, megszakítás nélküli alapvető 
szolgáltatásokat, összhangban az EU 
globális stratégiájával és prioritásaival a 
Közel-Keleten;

Or. en

Módosítás 21
Isabel Santos

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felszólít az Európai Szomszédsági 
Támogatási Eszköz (ENI) déli 
szomszédság országait érintő tervezett 
költségvetés-csökkentésének 
visszavonására; újfent megjegyzi, hogy az 
ENI alapvető prioritásai nem láthatják 
kárát a Szíriával kapcsolatos felajánláshoz 
és az „Uniós Szükséghelyzeti Alap 
Afrikáért” alaphoz nyújtott ENI-
hozzájárulásoknak, valamint felszólít e 
további kötelezettségvállalások egészének 
emelésekkel történő ellensúlyozására;

4. a déli szomszédság országaira 
hatalmas nyomás nehezedik a régió 
viharos fejleményei, például a szíriai és a 
líbiai konfliktusok, a szélsőségesek 
térnyerése, és az ezekhez kapcsolódó 
menekült- és migrációs hullámok 
következtében; ezért felszólít az Európai 
Szomszédsági Támogatási Eszköz (ENI) 
déli szomszédság országait érintő tervezett 
költségvetés-csökkentésének 
visszavonására; újfent megjegyzi, hogy az 
ENI alapvető prioritásai nem láthatják 
kárát a Szíriával kapcsolatos felajánláshoz 
és az „Uniós Szükséghelyzeti Alap 
Afrikáért” alaphoz nyújtott ENI-
hozzájárulásoknak, valamint felszólít e 
további kötelezettségvállalások egészének 
emelésekkel történő ellensúlyozására;

Or. en
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Módosítás 22
Michal Šimečka

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felszólít az Európai Szomszédsági 
Támogatási Eszköz (ENI) déli 
szomszédság országait érintő tervezett 
költségvetés-csökkentésének 
visszavonására; újfent megjegyzi, hogy az 
ENI alapvető prioritásai nem láthatják 
kárát a Szíriával kapcsolatos felajánláshoz 
és az „Uniós Szükséghelyzeti Alap 
Afrikáért” alaphoz nyújtott ENI-
hozzájárulásoknak, valamint felszólít e 
további kötelezettségvállalások egészének 
emelésekkel történő ellensúlyozására;

4. felszólít az Európai Szomszédsági 
Támogatási Eszköz (ENI) déli 
szomszédság országait érintő tervezett 
költségvetés-csökkentésének 
visszavonására; újfent megjegyzi, hogy az 
ENI alapvető prioritásai nem láthatják 
kárát a Szíriával kapcsolatos felajánláshoz 
és az „Uniós Szükséghelyzeti Alap 
Afrikáért” alaphoz nyújtott ENI-
hozzájárulásoknak, valamint felszólít e 
további kötelezettségvállalások egészének 
emelésekkel történő ellensúlyozására; kéri 
továbbá a keleti partnerséggel kapcsolatos 
kötelezettségvállalások megerősítését az 
EU keleti határainál tapasztalható 
bizonytalan biztonsági környezet és a 
keleti szomszédságban tartósan fennálló 
biztonsági fenyegetések fényében;

Or. en

Módosítás 23
Vladimír Bilčík

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felszólít az Európai Szomszédsági 
Támogatási Eszköz (ENI) déli 
szomszédság országait érintő tervezett 
költségvetés-csökkentésének 
visszavonására; újfent megjegyzi, hogy az 
ENI alapvető prioritásai nem láthatják 
kárát a Szíriával kapcsolatos felajánláshoz 

4. ismételten hangsúlyozza mind a 
keleti, mind a déli szomszédság 
jelentőségét az Unió számára; felszólít az 
Európai Szomszédsági Támogatási Eszköz 
(ENI) déli szomszédság országait érintő 
tervezett költségvetés-csökkentésének 
visszavonására; újfent megjegyzi, hogy az 
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és az „Uniós Szükséghelyzeti Alap 
Afrikáért” alaphoz nyújtott ENI-
hozzájárulásoknak, valamint felszólít e 
további kötelezettségvállalások egészének 
emelésekkel történő ellensúlyozására;

ENI alapvető prioritásai nem láthatják 
kárát a Szíriával kapcsolatos felajánláshoz 
és az „Uniós Szükséghelyzeti Alap 
Afrikáért” alaphoz nyújtott ENI-
hozzájárulásoknak, valamint felszólít e 
további kötelezettségvállalások egészének 
emelésekkel történő ellensúlyozására; 
hangsúlyozza a keleti partnerség 
országainak nyújtott folyamatos 
támogatás és hozzájárulások fontosságát;

Or. en

Módosítás 24
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Klemen Grošelj

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. felszólít az Európai Szomszédsági 
Támogatási Eszköz (ENI) déli 
szomszédság országait érintő tervezett 
költségvetés-csökkentésének 
visszavonására; újfent megjegyzi, hogy az 
ENI alapvető prioritásai nem láthatják 
kárát a Szíriával kapcsolatos felajánláshoz 
és az „Uniós Szükséghelyzeti Alap 
Afrikáért” alaphoz nyújtott ENI-
hozzájárulásoknak, valamint felszólít e 
további kötelezettségvállalások egészének 
emelésekkel történő ellensúlyozására;

4. felszólít az Európai Szomszédsági 
Támogatási Eszköz (ENI) déli 
szomszédság országait érintő tervezett 
költségvetés-csökkentésének 
visszavonására; hangsúlyozza, hogy 
kiemelten kell kezelni az EU keleti és déli 
szomszédságának stabilitását; újfent 
megjegyzi, hogy az ENI alapvető 
prioritásai nem láthatják kárát a Szíriával 
kapcsolatos felajánláshoz és az „Uniós 
Szükséghelyzeti Alap Afrikáért” alaphoz 
nyújtott ENI-hozzájárulásoknak, valamint 
felszólít e további kötelezettségvállalások 
egészének emelésekkel történő 
ellensúlyozására;

Or. en

Módosítás 25
Michal Šimečka

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

4a. ismételten hangsúlyozza a 
demokrácia és az emberi jogok 
támogatására szolgáló eszközök 
jelentőségét az EU külpolitikájában; 
hangsúlyozza, hogy meg kell erősíteni a 
konfliktusmegelőzéssel és -rendezéssel 
kapcsolatos tevékenységek támogatását, 
valamint az emberi jogok, a demokrácia 
és a jogállamiság területén tevékenykedő 
civil társadalmi szervezetek támogatását; 
emlékeztet az EU választási megfigyelő 
misszióinak fontosságára;

Or. en

Módosítás 26
Dragoş Tudorache

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. emlékeztet arra, hogy fenn kell 
tartani az EU magas szintű részvételét a 
keleti szomszédság programjában, 
figyelembe véve ugyanakkor a 
partnerországok reformok iránti 
elkötelezettségét; hangsúlyozza, hogy 
Moldova esetében az EU-nak a politikai 
lendületre kell építenie, és határozott 
pénzügyi támogatást kell biztosítania a 
szükséges demokratikus, gazdasági és 
társadalmi reformok megvalósításához;

Or. en

Módosítás 27
Isabel Santos

Véleménytervezet
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4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. kéri a demokrácia és az emberi 
jogok európai eszközére elkülönített 
támogatás meghosszabbítását; megismétli, 
hogy határozottan támogatja az emberi 
jogi aktivistákat, különösen azokat, akik a 
legnagyobb veszélynek vannak kitéve, ami 
az EU emberi jogi külkapcsolati 
politikájának régóta fennálló prioritása; 
megemelt finanszírozást kell biztosítani 
továbbá az uniós választási megfigyelő 
missziók számára;

Or. en

Módosítás 28
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Klemen Grošelj, Nathalie 
Loiseau, Christophe Grudler

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. hangsúlyozza, hogy növelni kell a 
szíriai „Madad” alap számára nyújtott 
pénzügyi hozzájárulásokat, kiemeli a 
bizonyítékgyűjtéssel foglalkozó 
szervezetek erőfeszítéseit Szíriában, és 
alapvető prioritásként kéri a 
konfliktusban érintett valamennyi fél által 
elkövetett háborús és emberiesség elleni 
bűncselekmények bizonyítékainak 
megőrzését;

Or. en

Módosítás 29
Sergey Lagodinsky
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében
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Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. több finanszírozást kér a 
demokrácia és az emberi jogok európai 
eszköze keretében a kockázatoknak kitett 
emberi jogi aktivisták számára, többek 
között az emberijogvédő-mechanizmus 
(ProtectDefenders.eu) révén, tekintettel 
arra, hogy számos országban egyre több 
az őket érő atrocitás;

Or. en

Módosítás 30
Michael Gahler, Vangelis Meimarakis

Véleménytervezet
4 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4a. üdvözli a „Szíria és a térség 
jövőjének támogatása” című III. brüsszeli 
konferencián tett felajánlásokat, és 
kiemeli, hogy az előirányzott 560 millió 
eurón túl az EU-nak hosszú távon állandó 
szerepet kell vállalnia a régióban;

Or. en

Módosítás 31
Sergey Lagodinsky
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. tudomásul veszi az EP 
kapcsolattartó irodái számára nyújtott 
finanszírozás növelését, és felhívja az 
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Európai Parlament főtitkárát, hogy tegyen 
írásbeli jelentést az EP kapcsolattartó 
irodáinak részletes tevékenységeiről és 
azok hozzáadott értékéről azokban az 
országokban, ahol már léteznek uniós 
küldöttségek, többek között az említett 
kapcsolattartó irodákba kiküldött 
személyzet tekintetében;

Or. en

Módosítás 32
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Klemen Grošelj

Véleménytervezet
4 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4b. felszólít az Európai Unió dél-
mediterrán térségért felelős különleges 
képviselője megbízatásának 
visszaállítására, aki a régióban folytatott 
uniós szerepvállalás élére állna és 
biztosítaná az Unió fokozott láthatóságát;

Or. en

Módosítás 33
Sergey Lagodinsky
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
4 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4c. megdöbbenését fejezi ki amiatt, 
hogy az EKSZ-ben a nők aránya a 
középvezetői és a felső vezetői 
tisztségekben alacsony (25%, illetve 13%); 
felszólítja a főképviselőt/alelnököt, hogy 
vállaljon írásban kötelezettséget vezetői 
tisztségek nők által való betöltésére 
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vonatkozóan, beleértve azt a célt, hogy 
2024-ig a küldöttségvezetői tisztségek 
50%-át nők töltsék be;

Or. en

Módosítás 34
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Klemen Grošelj, Nathalie 
Loiseau, Christophe Grudler

Véleménytervezet
4 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4c. hangsúlyozza, hogy fokozatosan ki 
kell alakítani a közös uniós védelmi 
politika kereteit, továbbá hogy a 
végrehajtás biztosításához további 
finanszírozásra van szükség;

Or. en

Módosítás 35
Sergey Lagodinsky
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
4 d bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4d. kiemeli azokat a 
következményeket, amelyeket az 
éghajlatváltozás gyakorol majd az EU 
külső fellépésére; hangsúlyozza, hogy az 
éghajlati vészhelyzetnek megfelelően 
jelentősen növelni kell az éghajlattal 
kapcsolatos célkitűzésekre és a 
klímadiplomáciára fordított források 
mértékét;

Or. en
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Módosítás 36
Sergey Lagodinsky
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
4 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4e. felszólít a kétállami megoldás, a 
Palesztin Hatóság, az izraeli és palesztin 
civil társadalom és az UNRWA számára 
nyújtott uniós támogatás fokozására; 
aggodalommal veszi tudomásul az 
UNRWA vezetésén belül elkövetett, 
hatalommal való visszaélésről szóló 
közelmúltbeli állításokat, és elvárja e 
kérdések teljes körű és átlátható 
kivizsgálását; továbbra is aggódik a 
Ciszjordániában nyújtott uniós 
finanszírozású humanitárius támogatás 
folytatódó tönkretétele és elkobzása miatt; 
sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy – amint 
arra az Európai Számvevőszék is 
rámutatott – az EKSZ és a Bizottság nem 
tudott döntésre jutni arról, hogy 
kártérítést követeljen az izraeli 
hatóságoktól, amint azt az Európai 
Parlament 2018. szeptemberi 
állásfoglalásában kérte;

Or. en

Módosítás 37
Sergey Lagodinsky
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
4 f bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

4f. úgy véli, hogy több forrást kell 
fordítani a polgári konfliktusmegelőzésre, 
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a közvetítésre és a megbékélési 
erőfeszítésekre, különösen az EU déli és 
keleti szomszédságában;

Or. en

Módosítás 38
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. ismételten hangot ad azon 
véleményének, hogy a Szerződések 
értelmében az Európai Védelmi 
Ügynökség és az állandó strukturált 
együttműködés igazgatási és működési 
kiadásai kizárólag az uniós 
költségvetésből finanszírozhatók.

törölve

Or. fr

Módosítás 39
Sergey Lagodinsky
a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. ismételten hangot ad azon 
véleményének, hogy a Szerződések 
értelmében az Európai Védelmi 
Ügynökség és az állandó strukturált 
együttműködés igazgatási és működési 
kiadásai kizárólag az uniós 
költségvetésből finanszírozhatók.

törölve

Or. en
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Módosítás 40
Fabio Massimo Castaldo

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. ismételten hangot ad azon 
véleményének, hogy a Szerződések 
értelmében az Európai Védelmi 
Ügynökség és az állandó strukturált 
együttműködés igazgatási és működési 
kiadásai kizárólag az uniós 
költségvetésből finanszírozhatók.

5. ismételten hangot ad azon 
véleményének, hogy a biztonság és a 
védelem területére vonatkozó európai 
kezdeményezések finanszírozását 
gondosan össze kell hangolni a 
tagállamokkal és a NATO-val, átfogó 
módon figyelembe véve az alakuló európai 
biztonsági forgatókönyvet és a 
Szerződések jelenlegi korlátait;

Or. en

Módosítás 41
Charlie Weimers

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. ismételten hangot ad azon 
véleményének, hogy a Szerződések 
értelmében az Európai Védelmi 
Ügynökség és az állandó strukturált 
együttműködés igazgatási és működési 
kiadásai kizárólag az uniós 
költségvetésből finanszírozhatók.

5. elutasítja az Európai Védelmi 
Ügynökség és az állandó strukturált 
együttműködés igazgatási és működési 
kiadásainak az uniós költségvetésből való 
finanszírozását; megjegyzi, hogy a 
védelem kizárólagos nemzeti hatáskörbe 
tartozik.

Or. en

Módosítás 42
Anna Fotyga

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

5a. határozottan támogatja, hogy a 
KKBP támogatására szolgáló 
kiadásoknak foglalják magukban a 
tengeri közlekedés biztonságát is, mivel a 
világ kereskedelmének több mint 90%-a a 
tengereken zajlik, és minden akadály 
közvetlen és közvetett biztonsági 
kihívásokat jelent Európa számára; 
további uniós szerepvállalást kér a hajózás 
átfogó szabadságának biztosításához, a 
világkereskedelem fő útvonalainak 
védelméhez és az EU pénzügyi érdekeinek 
védelméhez.

Or. en

Módosítás 43
Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Christophe Grudler, Bernard Guetta

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. megerősíti, hogy határozottan 
támogatja az európai védelmi ipari 
fejlesztési programot (EDIDP), amelynek 
célja az uniós védelmi ipar 
versenyképességének és innovációs 
képességének támogatása; megismétli, 
hogy az EDIDP hozzájárul az európai 
védelmi technológiai és ipari bázis 
jelentőségéhez, amíg 2021-től létre nem 
jön egy teljes értékű Európai Védelmi 
Alap.

Or. en

Módosítás 44
Michael Gahler, Vangelis Meimarakis

Véleménytervezet
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5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. üdvözli az európai védelmi ipari 
fejlesztési együttműködésre (EDIDP) 
előirányzott 255 millió eurót, és 
emlékeztet arra, hogy az Európai Védelmi 
Alapnak (EDF) fontos szerepet kell 
játszania a jövőbeli költségvetésekben, 
nevezetesen a következő többéves 
pénzügyi keretben.

Or. en

Módosítás 45
Luisa Porritt, Martin Horwood, Irina Von Wiese, Phil Bennion

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza, hogy világszerte 
támogatni és védeni kell az LMBTI+-
közösséget; kéri uniós források 
elkülönítését az LMBTI+-közösségek 
támogatására azokban az országokban, 
ahol a jogaikat veszély fenyegeti.

Or. en

Módosítás 46
Lukas Mandl

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza az Európai Védelmi 
Alap keretében folytatott együttműködés 
fontosságát, és felhívja a tagállamokat, 
hogy fokozottabban használják ki ezeket a 
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finanszírozási lehetőségeket.

Or. en

Módosítás 47
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Klemen Grošelj

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. hangsúlyozza az EU felelősségét az 
Északi-sarkvidék védelmének 
támogatásában; hangsúlyozza, hogy be 
kell ruházni egy következetesebb uniós 
sarkvidéki politikába.

Or. en

Módosítás 48
Charlie Weimers

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5a. köszönetet mond az amerikai 
adófizetőknek az uniós tagállamok 
védelmi költségvetésének támogatásáért, 
mivel azok élvezik az USA által vezetett 
NATO nukleáris ernyőjének védelmét.

Or. en

Módosítás 49
Vladimír Bilčík

Véleménytervezet
5 a bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

5a. kéri az Unió szomszédságában 
zajló demokratikus folyamatokat 
fenyegető szándékos félretájékoztatási 
kampányok megakadályozását célzó 
finanszírozás növelését.

Or. en

Módosítás 50
Lukas Mandl

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. annak érdekében, hogy pontos 
képet lehessen kapni a társulási 
megállapodások végrehajtásáról, illetve a 
csatlakozásra váró országokban és a 
társult keleti partnerországokban az uniós 
vívmányokhoz való közelítésről, az EKSZ-
nek rendelkeznie kell egy, a nemzeti 
parlamentekben zajló fejlemények 
nyomon követéséért felelős helyi ügynök 
kinevezéséről; az EU-t így tájékoztatni 
lehetne a szóban forgó országok 
parlamentjeiben bekövetkező, politikai 
szempontból fontos fejleményekről egy 
észszerűen kismértékű költségvetési 
beruházás mellett.

Or. en

Módosítás 51
Luisa Porritt, Martin Horwood, Irina Von Wiese, Phil Bennion

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás
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5b. kiemeli a szexuális és nemi alapú 
erőszak felszámolásának égető 
szükségességét, foglalkozva annak 
háborús fegyverként való széles körű és 
módszeres alkalmazásával; kéri, hogy az 
uniós forrásokat használják fel arra, hogy 
világszerte támogassák a nők biztonságos 
és törvényes abortuszhoz való 
hozzáféréssel kapcsolatos jogait.

Or. en

Módosítás 52
Michael Gahler, Vangelis Meimarakis

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. rámutat, hogy az előre nem látható 
válságok rugalmasságot és mozgásteret 
igényelnek a költségvetésben, ezért 
emlékeztet arra, hogy szükség esetén 
felkészültnek és képesnek kell lenni a 
gyors és hatékony fellépésre.

Or. en

Módosítás 53
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Klemen Grošelj, Nathalie 
Loiseau, Christophe Grudler

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. kéri a szomszédos országokba, 
köztük a karibi térség uniós 
tagállamokhoz tartozó területeire távozó 
venezuelai menekültek támogatására 
összpontosító projektek finanszírozásának 
növelését.
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Or. en

Módosítás 54
Anna Fotyga

Véleménytervezet
5 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5b. támogatja az EU grúziai 
megfigyelő missziója szerepének erősítését 
és láthatóbbá tételét, tekintettel a 
Grúziával szembeni fokozott orosz 
agresszióra, amely súlyosbítja a meglévő 
feszültségeket.

Or. en

Módosítás 55
Anna Fotyga

Véleménytervezet
5 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5c. úgy véli, hogy az UNRWA 
finanszírozását meg kell vizsgálnia az 
Európai Számvevőszéknek az ENSZ 
kiszivárgott belső etikai jelentése 
fényében, amely rámutatott arra, hogy az 
UNRWA legmagasabb szintjein, többek 
között annak főbiztosánál súlyos hivatali 
visszásságok és hatalommal való 
visszaélések történtek; a csökkentések 
nem érinthetik a segélynyújtást és a 
rászorulóknak nyújtott szolgáltatásokat, 
hanem ösztönözniük kell a költségvetés 
hatékonyságának növelését, és lehetővé 
kell tenniük a finanszírozási 
rendelkezések fokozott nemzetközi 
felügyeletét.
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Or. en

Módosítás 56
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Klemen Grošelj, Nathalie 
Loiseau, Christophe Grudler

Véleménytervezet
5 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5c. kiemeli a szexuális és nemi alapú 
erőszak felszámolásának égető 
szükségességét, foglalkozva annak 
háborús fegyverként való széles körű és 
módszeres alkalmazásával; kéri az uniós 
források felhasználását a nemi alapú 
erőszak áldozatainak támogatására.

Or. en

Módosítás 57
Michael Gahler, Vangelis Meimarakis

Véleménytervezet
5 c bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5c. tudomásul veszi a demokrácia és 
az emberi jogok európai eszköze (EIDHR) 
finanszírozásának kismértékű növelését, 
és rámutat többek között az uniós 
választási megfigyelő missziók 
megerősítésének fontos szerepére.

Or. en

Módosítás 58
Michael Gahler, Vangelis Meimarakis

Véleménytervezet
5 d bekezdés (új)
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Véleménytervezet Módosítás

5d. kiemeli a választási megfigyelő 
missziók fontos szerepét a demokratikus 
intézmények megerősödésében és a 
választási folyamatba vetett bizalom 
kialakításában, előmozdítva a stabilitást és 
megerősítve egyéb külpolitikai célokat, 
mint például a békeépítést.

Or. en

Módosítás 59
Michael Gahler, Vangelis Meimarakis

Véleménytervezet
5 e bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5e. emlékeztet arra, hogy a jelenlegi 
költségvetési javaslat a 2020-as év során 
az Egyesült Királyság teljes 
hozzájárulásaival számoló költségvetésen 
alapul;

Or. en

Módosítás 60
Michael Gahler, Vangelis Meimarakis

Véleménytervezet
5 f bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5f. emlékeztet arra, hogy a déli 
szomszédság országaira hatalmas nyomás 
nehezedik a régió viharos fejleményei, 
többek között a szíriai és a líbiai 
konfliktusok, a szélsőségesség előretörése 
és a menekültek és migránsok ezekhez 
kapcsolódó mozgásai miatt, és úgy véli, 
hogy a bizalomépítő intézkedésekre 
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irányuló további erőfeszítések és azok 
finanszírozása lehetne a jelenlegi 
problémák kezelésének egyik módja.

Or. en

Módosítás 61
Michael Gahler, Vangelis Meimarakis

Véleménytervezet
5 g bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5g. továbbá emlékeztet arra, hogy az 
EU keleti határain egyre romló biztonsági 
helyzet miatt fontos a bizalomépítés 
folytatása a keleti partnerekkel és 
elegendő finanszírozás biztosítása a régió 
stabilitásának és demokráciaépítésének 
támogatásához, különös tekintettel 
Ukrajnára és a tartós kelet-ukrajnai 
válsághelyzetre.

Or. en

Módosítás 62
Michael Gahler, Vangelis Meimarakis

Véleménytervezet
5 h bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

5h. kiemeli, hogy az EKSZ az egyre 
növekvő és új kihívásokkal teli világban 
csak akkor tudja betölteni szerepét és 
eleget tenni megbízatásának, ha megfelelő 
finanszírozásban részesül, és megfelelő 
személyzettel rendelkezik, ezért üdvözli az 
EKSZ új álláshelyekre vonatkozó 
javaslatát, különösen a stratégiai 
kommunikáció és a KBVP terén.
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Or. en


