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Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

4. atzinīgi vērtē Komisijas apņemšanos 

nenovirzīt apropriācijas no ārējās humānās 

palīdzības budžeta; norāda, ka Komisija 

ierosina finansēt pirmo jaunā instrumenta 

iemaksu, pārvietojot apropriācijas no 

Patvēruma, migrācijas un integrācijas 

fonda (AMIF) apropriācijām, kas jau bija 

paredzētas ar bēgļiem saistītā sloga 

sadalīšanai starp dalībvalstīm; uzskata, ka 

visu summu nevar finansēt ar 

pārvietojumiem, neietekmējot AMIF 

sniegumu, jo tas šogad visdrīzāk saskarsies 

ar lielāku spiedienu un tam varētu būt 

nepieciešami papildu līdzekļi, ja pilnībā 

sāks darboties pārcelšanas mehānisms; 

tādēļ uzskata, ka attiecīgie 

EUR 100 miljoni ir apropriācija 

pārnešana uz agrāku laiku, kas vēlāk būs 

jākompensē; norāda, ka 3. izdevumu 

kategorijā vairs nav pieejama rezerve un 

ka elastības instruments 2016. gadam jau 

ir pilnībā izlietots; tādēļ atbalsta 

neparedzēto izdevumu rezerves 

izmantošanu atlikušajai summai šajā 

gadā, tiklīdz tas būs nepieciešams, un 

aicina Komisiju šajā sakarībā iesniegt 

priekšlikumu; jau iepriekš paredz, ka būs 

nenovēršami jāpalielina DFS 3. izdevumu 

kategorijas maksimālais apjoms, lai varētu 

apmierināt visas vajadzības saistībā ar 

bēgļu un migrācijas krīzi; 

4. atzinīgi vērtē Komisijas apņemšanos 

nenovirzīt apropriācijas no ārējās humānās 

palīdzības budžeta; pauž nožēlu, ka 

Komisija ierosina finansēt pirmo jaunā 

instrumenta iemaksu, pārvietojot 

apropriācijas no Patvēruma, migrācijas un 

integrācijas fonda (AMIF) apropriācijām, 

kas jau bija paredzētas ar bēgļiem saistītā 

sloga sadalīšanai starp dalībvalstīm; 

uzskata, ka visa summa būtu jāfinansē ar 

pārvietojumiem no mazāk nozīmīgām 

budžeta pozīcijām, neietekmējot AMIF 

sniegumu, jo tas šogad visdrīzāk saskarsies 

ar lielāku spiedienu un tam varētu būt 

nepieciešami papildu līdzekļi, ja pilnībā 

sāks darboties pārcelšanas mehānisms; 

paredz, ka jebkurā gadījumā būs 

nenovēršami jāpalielina DFS 3. izdevumu 

kategorijas maksimālais apjoms, lai varētu 

apmierināt visas vajadzības saistībā ar 

bēgļu un migrācijas krīzi; 
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