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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

4. teigiamai vertina Komisijos 

įsipareigojimą nenukreipti asignavimų nuo 

išorės humanitarinės pagalbos biudžeto; 

pažymi, kad Komisija siūlo finansuoti 

pirmąją dalį pagal šią naują priemonę 

perskirstant asignavimus, numatytus 

Prieglobsčio, migracijos ir integracijos 

fondui (PMIF), nes jie jau buvo skirti 

siekiant užtikrinti naštos pasidalijimą tarp 

valstybių narių sprendžiant pabėgėlių 

klausimą; mano, kad visos sumos 

negalima padengti perskirstant lėšas ir 

nedarant poveikio PMIF, kuriam šiais 

metais tikrai bus daromas spaudimas ir 

galbūt prireiks tolesnio pastiprinimo, jeigu 

perkėlimo mechanizmas bus taikomas visu 

greičiu, įgyvendinimui; todėl mano, kad ši 

100 mln. EUR suma – tai asignavimų 

telkimas laikotarpio pradžioje, kuriuos 

vėlesniu etapu reikės kompensuoti; 

pažymi, kad 3 išlaidų kategorijoje 

nebeliko jokios maržos ir kad lankstumo 

priemonė 2016 m. jau visiškai panaudota; 

todėl pritaria tam, kad prireikus būtų iš 

karto mobilizuotas nenumatytų atvejų 

rezervas šiais metais likusiai lėšų sumai 

gauti, ir ragina Komisiją pateikti 

pasiūlymą šiuo klausimu; numato, kad 
neišvengiamai turės būti persvarstyta DFP 

3 išlaidų kategorijos viršutinė riba ją 

padidinant, siekiant patenkinti visus 

4. teigiamai vertina Komisijos 

įsipareigojimą nenukreipti asignavimų nuo 

išorės humanitarinės pagalbos biudžeto; 

apgailestauja, kad Komisija siūlo 

finansuoti pirmąją dalį pagal šią naują 

priemonę perskirstant asignavimus, 

numatytus Prieglobsčio, migracijos ir 

integracijos fondui (PMIF), nes jie jau 

buvo skirti siekiant užtikrinti naštos 

pasidalijimą tarp valstybių narių 

sprendžiant pabėgėlių klausimą; mano, kad 

visos sumos turėtų būti padengtos 

perskirstant lėšas ir mažiau svarbių 

biudžeto eilučių ir nedarant poveikio 

PMIF, kuriam šiais metais tikrai bus 

daromas spaudimas ir galbūt prireiks 

tolesnio pastiprinimo, jeigu perkėlimo 

mechanizmas bus taikomas visu greičiu, 

įgyvendinimui; mano, kad bet kuriuo 

atveju neišvengiamai turės būti 

persvarstyta DFP 3 išlaidų kategorijos 

viršutinė riba ją padidinant, siekiant 

patenkinti visus poreikius, susijusius su 

pabėgėlių ir migracijos krize; 
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poreikius, susijusius su pabėgėlių ir 

migracijos krize; 

Or. en 

 

 


