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A hanganyag írott változata: 

 

Il ministro Roberta Pinotti ha incontrato la collega tedesca, Ursula von der Leyen. Durante i colloqui i 

ministri hanno espresso soddisfazione per gli ottimi rapporti tra i due Paesi. Di fronte ai recenti brutali 

attentati di Parigi, entrambi i ministri hanno confermato piena solidarietà alla Francia e convenuto 

sulla necessità di rafforzare la collaborazione per la sicurezza e la difesa. Per la lotta al terrorismo – 

hanno concordato - è necessaria una strategia comune e complessiva guidata dalla politica con 

l'Europa pienamente coinvolta. 

I ministri hanno discusso della situazione internazionale e del ruolo di Italia e Germania quali membri 

dell’Unione Europea e dell’Alleanza Atlantica con uno scambio di idee sulle missioni militari all’estero 

che vedono impegnati i due Paesi. 

E’ stata poi analizzata la situazione in Libia le iniziative per la stabilizzazione del paese e le 

ripercussioni della crisi sulla sicurezza dell’area del Mediterraneo e dell’Europa a causa del perdurare 

dei fenomeni migratori. Su tale aspetto i Ministri hanno convenuto sulla necessità di sforzi unitari, 

omnicomprensivi e solidali. Sull'Afghanistan Italia e Germania hanno convenuto sulla decisione  di 

continuare la presenza e rafforzare le istituzioni locali garantendo loro il supporto necessario. 

Von der Leyen ha sottolineato la stretta analogia di vedute strategiche indicate nel „Libro Bianco della 

Difesa” italiana auspicando che la Germania possa presto arrivare a definire il proprio “Libro Bianco”. 

L’incontro si è concluso con la visita al Comando di EUNAVFORMED situato presso l’Aeroporto 

Militare di Centocelle dove il comandante della Missione, Ammiraglio Credendino ha illustrato le 

attività operative della Missione. 



 

 

 

Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
Nyelvvizsgaközpont 
 
 
ARMA NYELVVIZSGARENDSZER 
 
OLASZ NYELV, FELSŐFOK 
 
 
 
a két hallgatási feladatra elérhető maximális pontszám: 
15 

MINTAFELADAT 

 

GÉPI HANG ÉRTÉSE 

 

I. FELADAT Elérhető pontszám: 10 pont 

 
Válaszoljon magyar nyelven az alábbi kérdésekre. 

 

1) Miben értettek egyet a miniszterek a terrorizmus ellen folytatott harccal kapcsolatban? 
  (2 pont) 
 
 
 
 
 
2) Milyen kérdést vitattak meg a miniszterek? (2 pont) 
 
 
 
 
 
3) Milyen döntést született Afganisztánnal kapcsolatban? (2 pont) 
 
 
 
 
 
4) Mi a véleménye Von der Leyen német védelmi miniszternek a „ védelmi Fehér Könyvről”?
  (2 pont) 
 
 
 
 
 
5) Hogyan zárult a látogatás a parancsnokságon? (2 pont) 
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1) Miben értettek egyet a miniszterek a terrorizmus ellen folytatott harccal kapcsolatban? 
  (2 pont) 
 
 Hogy szükség van egy közös és komplex stratégiára (1) európai politikai vezetéssel (1). 
 

2) Milyen kérdést vitattak meg a miniszterek? (2 pont) 
 
 Megvitatták a nemzetközi helyzetet (1), és Olaszország és Németország szerepét a külföldi 

 katonai missziókban (1). 

 

3) Milyen döntést született Afganisztánnal kapcsolatban? (2 pont) 
 

 Jelenlétükkel erősítik a helyi intézményeket (1), és biztosítják a szükséges támogatást (1). 
 

4) Mi a véleménye Von der Leyen német védelmi miniszternek a „ védelmi Fehér Könyvről”?
  (2 pont) 
 Kiemelte a stratégiai nézetekről alkotott hasonlóságot (1), és reméli, hogy hamarosan 

 Németország is definiálja a saját „ Fehér Könyvét” (1). 

 

5) Hogyan zárult a látogatás a parancsnokságon? (2 pont) 
 
 A parancsnok  bemutatta a misszió tevékenységét (2). 


