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Módosítás  9 
Andrew Duff 
az ALDE képviselıcsoport nevében 
 
Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0560/2013 
PPE, S&D, ALDE 
Az Európai Tanács 2013. december 19–20-i ülésének elıkészítése 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
18 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

18. felhívja a Tanácsot, hogy folytasson 
megerısített együttmőködést a 
fegyverkezés terén, azáltal, hogy 
felhatalmazza az Európai Védelmi 
Ügynökséget arra, hogy teljes mértékben 
betölthesse szerepét olyan területeken, mint 
az együttmőködés elımozdítása, a 
kötelezettségvállalások nyomon követése, 
a technológiai beruházások fontossági 
sorrendjének meghatározása (beleértve 
olyan stratégiai eszközöket, mint a légi 
üzemanyag-utántöltés, mőholdas 
kommunikáció, stratégiai légi szállítás, 
távirányítású légi jármővek, kibervédelem 
és az egységes európai égbolt), az önkéntes 
koalíciók és az alapcsoportok fokozottabb 
kihasználásáról való megállapodás, 
valamint a harccsoportok tekintetében 
mőködıképes megoldás kidolgozása; 

18. felhívja a Tanácsot, hogy folytasson 
megerısített együttmőködést a 
fegyverkezés terén, azáltal, hogy 
felhatalmazza az Európai Védelmi 
Ügynökséget arra, hogy teljes mértékben 
betölthesse szerepét olyan területeken, mint 
az együttmőködés elımozdítása, a 
kötelezettségvállalások nyomon követése, 
a technológiai beruházások fontossági 
sorrendjének meghatározása (beleértve 
olyan stratégiai eszközöket, mint a légi 
üzemanyag-utántöltés, mőholdas 
kommunikáció, stratégiai légi szállítás, 
nem halálos távirányítású légi jármővek, 
kibervédelem és az egységes európai 
égbolt), az önkéntes koalíciók és az 
alapcsoportok fokozottabb kihasználásáról 
való megállapodás, valamint a 
harccsoportok tekintetében mőködıképes 
megoldás kidolgozása; 

Or. en 
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Módosítás  10 
Andrew Duff 
az ALDE képviselıcsoport nevében 
 
Állásfoglalásra irányuló indítvány B7-0560/2013 
PPE, S&D, ALDE 
Az Európai Tanács 2013. december 19–20-i ülésének elıkészítése 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
18 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

18. felhívja a Tanácsot, hogy folytasson 
megerısített együttmőködést a 
fegyverkezés terén, azáltal, hogy 
felhatalmazza az Európai Védelmi 
Ügynökséget arra, hogy teljes mértékben 
betölthesse szerepét olyan területeken, mint 
az együttmőködés elımozdítása, a 
kötelezettségvállalások nyomon követése, 
a technológiai beruházások fontossági 
sorrendjének meghatározása (beleértve 
olyan stratégiai eszközöket, mint a légi 
üzemanyag-utántöltés, mőholdas 
kommunikáció, stratégiai légi szállítás, 
távirányítású légi jármővek, kibervédelem 
és az egységes európai égbolt), az önkéntes 
koalíciók és az alapcsoportok fokozottabb 
kihasználásáról való megállapodás, 
valamint a harccsoportok tekintetében 
mőködıképes megoldás kidolgozása; 

18. felhívja a Tanácsot, hogy folytasson 
megerısített együttmőködést a 
fegyverkezés terén, azáltal, hogy 
felhatalmazza az Európai Védelmi 
Ügynökséget arra, hogy teljes mértékben 
betölthesse szerepét olyan területeken, mint 
az együttmőködés elımozdítása, a 
kötelezettségvállalások nyomon követése, 
a technológiai beruházások fontossági 
sorrendjének meghatározása (beleértve 
olyan stratégiai eszközöket, mint a légi 
üzemanyag-utántöltés, mőholdas 
kommunikáció, stratégiai légi szállítás, 
távirányítású légi jármővek, kibervédelem 
és az egységes európai égbolt), az önkéntes 
koalíciók és az alapcsoportok fokozottabb 
kihasználásáról való megállapodás, 
valamint a harccsoportok tekintetében 
mőködıképes megoldás kidolgozása, 
nevezetesen a Közép-afrikai 

Köztársaságban; 

Or. en 

 
 


