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Állásfoglalásra irányuló indítvány 

4 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

4. üdvözli, hogy a Bizottság elkötelezett 

amellett, hogy nem von el előirányzatokat 

a külső humanitárius segítségnyújtási 

költségvetésből; megjegyzi, hogy a 

Bizottság javaslata szerint az új eszköz 

keretében nyújtott támogatás első részletét 

a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs 

Alap előirányzatainak átcsoportosítása 

révén biztosítják, melyek eredetileg is a 

menekültek kezelése tekintetében a 

tagállamok közötti tehermegosztás 

biztosítását célozták; úgy véli, hogy az 

egész összeget nem lehet átcsoportosítások 

révén biztosítani a Menekültügyi, 

Migrációs és Integrációs Alap megfelelő 

végrehajtásának befolyásolása nélkül, mely 

alap szükségszerűen nyomásnak lesz kitéve 

az év folyamán, és megerősítésre szorulhat, 

amennyiben az áthelyezési mechanizmus 

teljes mértékben működésbe lép; ezért 

előirányzatok előütemezésének tekinti ezt 

a 100 millió eurót, melyet a későbbiekben 

ellensúlyozni kell; megjegyzi, hogy a 3. 

fejezetben kimerült a tartalékkeret, és 

hogy a rugalmassági eszközt 2016-ra már 

teljes egészében felhasználták; ezért 

támogatja a rendkívüli tartalékkeret 

szükség esetén leghamarabb történő 

mozgósítását az erre az évre fennmaradt 

összeg erejéig, és felkéri a Bizottságot, 

hogy terjesszen be erre irányuló 

4. üdvözli, hogy a Bizottság elkötelezett 

amellett, hogy nem von el előirányzatokat 

a külső humanitárius segítségnyújtási 

költségvetésből; sajnálja, hogy a Bizottság 

javaslata szerint az új eszköz keretében 

nyújtott támogatás első részletét a 

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs 

Alap előirányzatainak átcsoportosítása 

révén biztosítják, melyek eredetileg is a 

menekültek kezelése tekintetében a 

tagállamok közötti tehermegosztás 

biztosítását célozták; úgy véli, hogy az 

egész összeget a kevésbé fontos 

költségvetési sorokból történő 
átcsoportosítások révén kellene biztosítani, 

a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs 

Alap megfelelő végrehajtásának 

befolyásolása nélkül, mely alap 

szükségszerűen nyomásnak lesz kitéve az 

év folyamán, és megerősítésre szorulhat, 

amennyiben az áthelyezési mechanizmus 

teljes mértékben működésbe lép; úgy látja, 

hogy a 3. fejezet tekintetében a TPK felső 

határának felfelé történő kiigazítása 

mindenképpen elengedhetetlenné válik a 

menekültügyi és migrációs válsággal 

kapcsolatos valamennyi szükséglet 

kielégítése érdekében; 
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javaslatot; úgy látja, hogy a 3. fejezet 

tekintetében a TPK felső határának felfelé 

történő kiigazítása elengedhetetlenné válik 

a menekültügyi és migrációs válsággal 

kapcsolatos valamennyi szükséglet 

kielégítése érdekében; 

Or. en 

 

 


