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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

12.3.2018 A8-0062/1 

Módosítás  1 

Daniele Viotti 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Iránymutatások a 2019. évi költségvetéshez – III. szakasz 

2017/2286(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

alcím a harmadik bekezdés előtt 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

A 2019. évi uniós költségvetés főbb 

prioritásai 

Fenntartható jövő 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/2 

Módosítás  2 

Daniele Viotti 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Iránymutatások a 2019. évi költségvetéshez – III. szakasz 

2017/2286(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

4 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

4. úgy véli, hogy a növekedést, az 

innovációt, a versenyképességet, az 

éghajlatváltozás elleni küzdelmet és a 

megújuló energiára való átállást, a 

migrációt és a biztonságot kell a 2019. évi 

uniós költségvetés prioritásainak tekinteni; 

4. úgy véli, hogy a növekedést, az 

innovációt, a versenyképességet, a 

biztonságot, az éghajlatváltozás elleni 

küzdelmet és a megújuló energiára való 

átállást és a migrációt kell a 2019. évi 

uniós költségvetés prioritásainak tekinteni; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/3 

Módosítás  3 

Daniele Viotti 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Iránymutatások a 2019. évi költségvetéshez – III. szakasz 

2017/2286(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

33 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

33. úgy véli, hogy a migrációs és 

menekültáramlatok, valamint a határok 

kezelésére irányuló vagy azzal foglalkozó 

uniós ügynökségeket, programokat és 

politikákat megfelelő pénzügyi és humán 

erőforrásokkal kell ellátni ahhoz, hogy meg 

tudjanak felelni a jelenlegi menekültválság 

jelentette kihívásoknak, amire egyébiránt a 

tagállamoknak a tehermegosztás elve és a 

Genfi Egyezmények értelmében 

felelősséget is kell vállalniuk; 

meggyőződése, hogy a hosszú távú 

megoldás érdekében az EU-nak egyebek 

mellett azáltal kell bizonyságot tennie a 

külső szolidaritásról, hogy a befektetésekre 

és a fejlesztési politikákra nagyobb 

hangsúlyt helyezve megteremti a béke és a 

jólét feltételeit a származási országokban, 

különösen az Európai Fenntartható 

Fejlődési Alap (EFFA), a fejlesztési 

együttműködési eszköz, a humanitárius 

segély költségvetése végrehajtása révén; 

elismeri a fejlesztéspolitika fontosságát és 

különleges értékét, mivel olyan célokat tűz 

ki, mint például a szegénység felszámolása, 

az oktatás, az egészségügy és a gazdaság 

fejlesztése; rámutat, hogy támogatni kell az 

ENSZ segélyprogramjait és hivatalait; 

kiemeli, hogy az EU stabil szomszédsága 

az uniós stabilitás és jólét megőrzésének 

egyik feltétele; felhívja ezért a Bizottságot, 

33. úgy véli, hogy a migrációs és 

menekültáramlatok, valamint a határok 

kezelésére irányuló vagy azzal foglalkozó 

uniós ügynökségeket, programokat és 

politikákat megfelelő pénzügyi és humán 

erőforrásokkal kell ellátni ahhoz, hogy meg 

tudjanak felelni a jelenlegi menekültválság 

jelentette kihívásoknak, amire egyébiránt a 

tagállamoknak a tehermegosztás elve és a 

Genfi Egyezmények értelmében 

felelősséget is kell vállalniuk; 

meggyőződése, hogy a hosszú távú 

megoldás érdekében az EU-nak egyebek 

mellett azáltal kell bizonyságot tennie a 

külső szolidaritásról, hogy a befektetésekre 

és a fejlesztési politikákra nagyobb 

hangsúlyt helyezve megteremti a béke és a 

jólét feltételeit a származási országokban, 

különösen az Európai Fenntartható 

Fejlődési Alap (EFFA), a fejlesztési 

együttműködési eszköz, a humanitárius 

segély költségvetése végrehajtása révén; 

elismeri a fejlesztéspolitika fontosságát és 

különleges értékét, mivel olyan célokat tűz 

ki, mint például a szegénység felszámolása, 

az oktatás, az egészségügy és a gazdaság 

fejlesztése; rámutat, hogy támogatni kell az 

ENSZ segélyprogramjait és hivatalait; 

kiemeli, hogy az EU stabil szomszédsága 

az uniós stabilitás és jólét megőrzésének 

egyik feltétele; felhívja ezért a Bizottságot, 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

hogy biztosítson elsőbbséget az EU 

szomszédságában végrehajtott beruházások 

számára annak érdekében, hogy támogassa 

a térség előtt álló fő problémák ‒ a déli 

szomszédság migrációs és menekültügyi 

kihívásai és a részben a nemzetközi jognak, 

valamint a demokratikus elveknek és az 

emberi jogi normáknak nem megfelelő 

orosz külpolitika miatt a keleti 

szomszédságban kialakult instabilitás ‒ 

kezelésére irányuló erőfeszítéseket; 

hangsúlyozza, hogy az új politikai 

prioritásokat és az EU jövőbeni ‒ például 

biztonsági és védelmi ‒ kihívásait nem a 

meglévő sikeres és fontos programok ‒ 

úgymint a fejlesztési és humanitárius 

segély vagy a szomszédsági politika ‒ 

költségvetésének csökkentésével, hanem 

további előirányzatok révén kell 

finanszírozni; megerősíti továbbá, hogy a 

biztonságpolitika és a fejlesztéspolitika két 

egymással összefüggő terület, és hogy a 

biztonság fontos feltétel egy működő állam 

kiépítéséhez; 

hogy biztosítson elsőbbséget az EU 

szomszédságában végrehajtott beruházások 

számára annak érdekében, hogy támogassa 

a térség előtt álló fő problémák ‒ a déli 

szomszédság migrációs és menekültügyi 

kihívásai és a részben a nemzetközi jognak, 

valamint a demokratikus elveknek és az 

emberi jogi normáknak nem megfelelő 

orosz külpolitika miatt a keleti 

szomszédságban kialakult instabilitás ‒ 

kezelésére irányuló erőfeszítéseket; 

hangsúlyozza, hogy az új politikai 

prioritásokat és az EU jövőbeni ‒ például 

biztonsági és védelmi ‒ kihívásait nem a 

meglévő programok ‒ úgymint a fejlesztési 

és humanitárius segély vagy a 

szomszédsági politika ‒ költségvetésének 

csökkentésével, hanem további 

előirányzatok révén kell finanszírozni; 

megerősíti továbbá, hogy a 

biztonságpolitika és a fejlesztéspolitika két 

egymással összefüggő terület, és hogy a 

biztonság fontos feltétel egy működő állam 

kiépítéséhez; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

12.3.2018 A8-0062/4 

Módosítás  4 

Daniele Viotti 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Iránymutatások a 2019. évi költségvetéshez – III. szakasz 

2017/2286(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

33 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

33. úgy véli, hogy a migrációs és 

menekültáramlatok, valamint a határok 

kezelésére irányuló vagy azzal foglalkozó 

uniós ügynökségeket, programokat és 

politikákat megfelelő pénzügyi és humán 

erőforrásokkal kell ellátni ahhoz, hogy meg 

tudjanak felelni a jelenlegi menekültválság 

jelentette kihívásoknak, amire egyébiránt a 

tagállamoknak a tehermegosztás elve és a 

Genfi Egyezmények értelmében 

felelősséget is kell vállalniuk; 

meggyőződése, hogy a hosszú távú 

megoldás érdekében az EU-nak egyebek 

mellett azáltal kell bizonyságot tennie a 

külső szolidaritásról, hogy a befektetésekre 

és a fejlesztési politikákra nagyobb 

hangsúlyt helyezve megteremti a béke és a 

jólét feltételeit a származási országokban, 

különösen az Európai Fenntartható 

Fejlődési Alap (EFFA), a fejlesztési 

együttműködési eszköz, a humanitárius 

segély költségvetése végrehajtása révén; 

elismeri a fejlesztéspolitika fontosságát és 

különleges értékét, mivel olyan célokat tűz 

ki, mint például a szegénység felszámolása, 

az oktatás, az egészségügy és a gazdaság 

fejlesztése; rámutat, hogy támogatni kell az 

ENSZ segélyprogramjait és hivatalait; 

kiemeli, hogy az EU stabil szomszédsága 

az uniós stabilitás és jólét megőrzésének 

egyik feltétele; felhívja ezért a Bizottságot, 

33. úgy véli, hogy a migrációs és 

menekültáramlatok, valamint a határok 

kezelésére irányuló vagy azzal foglalkozó 

uniós ügynökségeket, programokat és 

politikákat megfelelő pénzügyi és humán 

erőforrásokkal kell ellátni ahhoz, hogy meg 

tudjanak felelni a jelenlegi menekültválság 

jelentette kihívásoknak, amire egyébiránt a 

tagállamoknak a tehermegosztás elve és a 

Genfi Egyezmények értelmében 

felelősséget is kell vállalniuk; 

meggyőződése, hogy a hosszú távú 

megoldás érdekében az EU-nak egyebek 

mellett azáltal kell bizonyságot tennie a 

külső szolidaritásról, hogy a befektetésekre 

és a fejlesztési politikákra nagyobb 

hangsúlyt helyezve megteremti a béke és a 

jólét feltételeit a származási országokban, 

különösen az Európai Fenntartható 

Fejlődési Alap (EFFA), a fejlesztési 

együttműködési eszköz, a humanitárius 

segély költségvetése végrehajtása révén; 

elismeri a fejlesztéspolitika fontosságát és 

különleges értékét, mivel olyan célokat tűz 

ki, mint például a szegénység felszámolása, 

az oktatás, az egészségügy és a gazdaság 

fejlesztése; rámutat, hogy támogatni kell az 

ENSZ segélyprogramjait és hivatalait; 

kiemeli, hogy az EU stabil szomszédsága 

az uniós stabilitás és jólét megőrzésének 

egyik feltétele; felhívja ezért a Bizottságot, 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

hogy biztosítson elsőbbséget az EU 

szomszédságában végrehajtott beruházások 

számára annak érdekében, hogy támogassa 

a térség előtt álló fő problémák ‒ a déli 

szomszédság migrációs és menekültügyi 

kihívásai és a részben a nemzetközi jognak, 

valamint a demokratikus elveknek és az 

emberi jogi normáknak nem megfelelő 

orosz külpolitika miatt a keleti 

szomszédságban kialakult instabilitás ‒ 

kezelésére irányuló erőfeszítéseket; 

hangsúlyozza, hogy az új politikai 

prioritásokat és az EU jövőbeni ‒ például 

biztonsági és védelmi ‒ kihívásait nem a 

meglévő sikeres és fontos programok ‒ 

úgymint a fejlesztési és humanitárius 

segély vagy a szomszédsági politika ‒ 

költségvetésének csökkentésével, hanem 

további előirányzatok révén kell 

finanszírozni; megerősíti továbbá, hogy a 

biztonságpolitika és a fejlesztéspolitika két 

egymással összefüggő terület, és hogy a 

biztonság fontos feltétel egy működő állam 

kiépítéséhez; 

hogy biztosítson elsőbbséget az EU 

szomszédságában végrehajtott beruházások 

számára annak érdekében, hogy támogassa 

a térség előtt álló fő problémák ‒ a déli 

szomszédság migrációs és menekültügyi 

kihívásai és a részben a nemzetközi jognak, 

valamint a demokratikus elveknek és az 

emberi jogi normáknak nem megfelelő 

orosz külpolitika miatt a keleti 

szomszédságban kialakult instabilitás ‒ 

kezelésére irányuló erőfeszítéseket; 

hangsúlyozza, hogy az új politikai 

prioritásokat és az EU jövőbeni ‒ például 

biztonsági és védelmi ‒ kihívásait nem a 

meglévő sikeres és fontos programok ‒ 

úgymint a fejlesztési és humanitárius 

segély vagy a szomszédsági politika ‒ 

költségvetésének csökkentésével, hanem 

további előirányzatok révén kell 

finanszírozni; megerősíti továbbá, hogy a 

biztonságpolitika és a fejlesztéspolitika két 

egymással összefüggő terület, és mindkettő 

fontos feltétel egy működő állam, valamint 

a korrupciómentes és a szociális, 

egészségügyi és gazdasági ágazat terén 

minimumszabályokkal rendelkező, 

működő igazgatási struktúrák 
kiépítéséhez; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/5 

Módosítás  5 

Daniele Viotti 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Iránymutatások a 2019. évi költségvetéshez – III. szakasz 

2017/2286(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

33 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

33. úgy véli, hogy a migrációs és 

menekültáramlatok, valamint a határok 

kezelésére irányuló vagy azzal foglalkozó 

uniós ügynökségeket, programokat és 

politikákat megfelelő pénzügyi és humán 

erőforrásokkal kell ellátni ahhoz, hogy meg 

tudjanak felelni a jelenlegi menekültválság 

jelentette kihívásoknak, amire egyébiránt a 

tagállamoknak a tehermegosztás elve és a 

Genfi Egyezmények értelmében 

felelősséget is kell vállalniuk; 

meggyőződése, hogy a hosszú távú 

megoldás érdekében az EU-nak egyebek 

mellett azáltal kell bizonyságot tennie a 

külső szolidaritásról, hogy a befektetésekre 

és a fejlesztési politikákra nagyobb 

hangsúlyt helyezve megteremti a béke és a 

jólét feltételeit a származási országokban, 

különösen az Európai Fenntartható 

Fejlődési Alap (EFFA), a fejlesztési 

együttműködési eszköz, a humanitárius 

segély költségvetése végrehajtása révén; 

elismeri a fejlesztéspolitika fontosságát és 

különleges értékét, mivel olyan célokat tűz 

ki, mint például a szegénység felszámolása, 

az oktatás, az egészségügy és a gazdaság 

fejlesztése; rámutat, hogy támogatni kell 

az ENSZ segélyprogramjait és hivatalait; 

kiemeli, hogy az EU stabil szomszédsága 

az uniós stabilitás és jólét megőrzésének 

egyik feltétele; felhívja ezért a Bizottságot, 

33. úgy véli, hogy a migrációs és 

menekültáramlatok, valamint a határok 

kezelésére irányuló vagy azzal foglalkozó 

uniós ügynökségeket, programokat és 

politikákat megfelelő pénzügyi és humán 

erőforrásokkal kell ellátni ahhoz, hogy meg 

tudjanak felelni a jelenlegi menekültválság 

jelentette kihívásoknak, amire egyébiránt a 

tagállamoknak a tehermegosztás elve és a 

Genfi Egyezmények értelmében 

felelősséget is kell vállalniuk; 

meggyőződése, hogy a hosszú távú 

megoldás érdekében az EU-nak egyebek 

mellett azáltal kell bizonyságot tennie a 

külső szolidaritásról, hogy a befektetésekre 

és a fejlesztési politikákra nagyobb 

hangsúlyt helyezve megteremti a béke és a 

jólét feltételeit a származási országokban, 

különösen az Európai Fenntartható 

Fejlődési Alap (EFFA), a fejlesztési 

együttműködési eszköz, a humanitárius 

segély költségvetése végrehajtása révén; 

elismeri a fejlesztéspolitika fontosságát és 

különleges értékét, mivel olyan célokat tűz 

ki, mint például a szegénység felszámolása, 

az oktatás, az egészségügy és a gazdaság 

fejlesztése; hangsúlyozza, hogy támogatni 

kell az UNRWA fellépéseit és programjait; 

kiemeli, hogy az EU stabil szomszédsága 

az uniós stabilitás és jólét megőrzésének 

egyik feltétele; felhívja ezért a Bizottságot, 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

hogy biztosítson elsőbbséget az EU 

szomszédságában végrehajtott beruházások 

számára annak érdekében, hogy támogassa 

a térség előtt álló fő problémák ‒ a déli 

szomszédság migrációs és menekültügyi 

kihívásai és a részben a nemzetközi jognak, 

valamint a demokratikus elveknek és az 

emberi jogi normáknak nem megfelelő 

orosz külpolitika miatt a keleti 

szomszédságban kialakult instabilitás ‒ 

kezelésére irányuló erőfeszítéseket; 

hangsúlyozza, hogy az új politikai 

prioritásokat és az EU jövőbeni ‒ például 

biztonsági és védelmi ‒ kihívásait nem a 

meglévő sikeres és fontos programok ‒ 

úgymint a fejlesztési és humanitárius 

segély vagy a szomszédsági politika ‒ 

költségvetésének csökkentésével, hanem 

további előirányzatok révén kell 

finanszírozni; megerősíti továbbá, hogy a 

biztonságpolitika és a fejlesztéspolitika két 

egymással összefüggő terület, és hogy a 

biztonság fontos feltétel egy működő állam 

kiépítéséhez; 

hogy biztosítson elsőbbséget az EU 

szomszédságában végrehajtott beruházások 

számára annak érdekében, hogy támogassa 

a térség előtt álló fő problémák ‒ a déli 

szomszédság migrációs és menekültügyi 

kihívásai és a részben a nemzetközi jognak, 

valamint a demokratikus elveknek és az 

emberi jogi normáknak nem megfelelő 

orosz külpolitika miatt a keleti 

szomszédságban kialakult instabilitás ‒ 

kezelésére irányuló erőfeszítéseket; 

hangsúlyozza, hogy az új politikai 

prioritásokat és az EU jövőbeni ‒ például 

biztonsági és védelmi ‒ kihívásait nem a 

meglévő sikeres és fontos programok ‒ 

úgymint a fejlesztési és humanitárius 

segély vagy a szomszédsági politika ‒ 

költségvetésének csökkentésével, hanem 

további előirányzatok révén kell 

finanszírozni; megerősíti továbbá, hogy a 

biztonságpolitika és a fejlesztéspolitika két 

egymással összefüggő terület, és hogy a 

biztonság fontos feltétel egy működő állam 

kiépítéséhez; 

Or. en 

 

 


