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RÖVID INDOKOLÁS 

Az előadó üdvözli a Bizottság javaslatát a Rugalmassági Eszköz igénybevételére „a 

nemzetközi védelem területén Olaszország és Görögország érdekében elfogadott átmeneti 

intézkedések megállapításáról” szóló javaslat („áthelyezési mechanizmus”) részleges 

finanszírozása érdekében (lásd: 2015/125(NLE)). 

 

Mivel a Bizottság első alkalommal tesz javaslatot a Rugalmassági Eszköznek a szabadságon, 

a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség területén történő igénybevételére, ez 

annak a ténynek az elismerését jelenti, hogy az e szakpolitikai területen történt fejlemények 

valóban olyan komoly természetűek lehetnek, amelyek jelentős kiegészítő forrásokat tehetnek 

szükségessé – amint arra a Parlament korábban számos alkalommal rámutatott1. 

 

Az áthelyezési mechanizmusra irányuló javaslat két tagállamban nemzetközi védelemért 

folyamodó 40 000 kérelmező más tagállamokba való átirányítását irányozza elő. A javaslat 

megállapítja az erre irányuló eljárást, és akként rendelkezik, hogy a tagállamok valamennyi 

Olaszországból és Görögországból hozzájuk áthelyezett kérelmező után 6000 EUR 

átalányösszegben részesülnek, a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap létrehozásáról 

szóló 516/2014/EU rendelet 18. cikkében meghatározott eljárásoknak megfelelően. A 

Bizottság eredeti javaslatának költségvetésre gyakorolt összhatása így 240 millió eurót tett 

volna ki. Ebbe nem tartoztak volna bele a nemzetközi védelmet kérelmezők Olaszországból és 

Görögországból az áthelyezésükre kijelölt tagállamba történő tényleges átszállításával együtt 

járó költségek. 

 

A konkrét javaslat a Bizottság által nemrégiben előterjesztett kiterjedtebb menekültügyi 

intézkedéscsomag részét képezi, amely más jogalkotási és költségvetési javaslatokat is 

tartalmaz, például az 5/2015. számú költségvetés-módosítási tervezetet és az európai 

migrációs stratégiában foglalt új kezdeményezéseket. Ám most már egyértelmű, hogy e 

javaslatok nem voltak elegendőek, és továbbra sem azok. 

 

Ahogy az 5/2015. számú költségvetés-módosítási tervezet esetében is, az előadó üdvözli a 

javaslatokat és elismeri a Bizottság által vállalt vezető szerepet, ám ismételten hangsúlyozni 

kell, hogy a javasolt intézkedések az EU-ban védelmet kereső emberek teljes számára 

tekintettel bizonyosan nem lesznek elegendőek. 

 

Mivel a 3. fejezetben tartalékkeret már nem áll rendelkezésre, ezért a javasolt növelésnek meg 

kell haladnia a 2016-os pénzügyi évben a 3. fejezetre megállapított kiadási plafont. A javasolt 

összeget nem csupán az áthelyezési mechanizmus finanszírozására szánják, hanem az 

igazságügy és belügy terén tevékenykedő ügynökségek költségvetésének és személyzetének 

növelésére, tekintettel ezen ügynökségek folyamatosan növekvő feladataira, különösen a 

menekültekre vonatkozó áthelyezési és áttelepítési mechanizmusok, továbbá a hotspotok, 

tengeri felkutatási és mentési tevékenységek, a közös európai menekültügyi rendszer 

                                                 
1 Lásd például a LIBE bizottság véleményét a 2014–2020 közötti időszakra vonatkozó 

többéves pénzügyi keret kedvező kimenetelének elősegítéséről (2011/0177(APP)) és a LIBE 

bizottság véleményét a költségvetési fegyelemről és a költségvetési eljárás javításáról szóló 

intézményközi megállapodás megújítására irányuló javaslatról (2004/2099(ACI)). 
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megvalósítása és a terrorizmus és szervezett bűnözés elleni küzdelemre irányuló 

közelmúltbeli határozatok és stratégiák végrehajtása kapcsán. Biztosítja továbbá a 

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap további növelését a nemzetközi védelmet 

kérelmezők Görögországból és az áthelyezésükre kijelölt tagállamba való tényleges 

áthelyezésének érdekében. A jelenleg zajló válságra való tekintettel kiegészítő finanszírozást 

biztosít a tagállamok közötti további szolidaritási intézkedések céljából, valamint a 3. 

fejezethez tartozó vegyes fellépések (például kísérleti projektek és előkészítő tevékenységek) 

finanszírozására. 

 

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság kéri a Költségvetési Bizottságot, hogy a 

rugalmassági eszköz mozgósításáról szóló határozatra irányuló javaslatról szóló jelentésébe 

foglalja bele az általa javasolt módosításokat, és ennek megfelelően tárgyaljon a javaslatról a 

Tanáccsal és a Bizottsággal. 
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MÓDOSÍTÁSOK 

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felkéri a Költségvetési Bizottságot mint 

illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja be az alábbi módosításokat: 

 

Módosítás  1 

Határozatra irányuló javaslat 

Cím: 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 

TANÁCS HATÁROZATA 

a Rugalmassági Eszköznek a nemzetközi 

védelem területén Olaszország és 

Görögország érdekében elfogadott 

átmeneti intézkedésekre vonatkozó 

igénybevételéről 

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A 

TANÁCS HATÁROZATA 

a Rugalmassági Eszköznek a nemzetközi 

védelem területén Olaszország és 

Görögország, valamint a bel- és 

igazságügy terén más sürgős intézkedések 

érdekében elfogadott átmeneti 

intézkedésekre vonatkozó igénybevételéről 

 

 

Módosítás  2 

Határozatra irányuló javaslat 

1 a preambulumbekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1a) Az Unió jelenleg korábban sohasem 

tapasztalt kihívásokkal szembesül a 

migráció terén, ami a 2014–2020 közötti 

időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 

keret tervezésekor nem volt előrelátható; 

az e téren tapasztalt drámai és egyre 

növekvő kihívások következtében szükség 

van a többéves pénzügyi keret és a 

kapcsolódó pénzügyi eszközök 

felülvizsgálatára annak érdekében, hogy 

az Unió képes legyen jobban kezelni a 

kivételes körülményeket, amelyekkel 

szembesül. 
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Módosítás  3 

Határozatra irányuló javaslat 

1 b preambulumbekezdés (új)  

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (1b) Az Unióba érkező menekültek 

jelenlegi száma, és az ennek nyomán az 

Unió külső határain és a mediterrán 

térségben kibontakozó unióbeli 

humanitárius válság gyors és határozott 

politikai fellépést és jelentősen megnövelt 

finanszírozást tesz szükségessé a 

halálesetek elkerülése és annak 

érdekében, hogy sürgősen létrejöjjön egy 

mechanizmus a szolidaritás és a felelősség 

igazságos megosztása elvének 

megvalósítására az Unió menekültügyi és 

bevándorlási politikájának keretén belül. 

 

 

Módosítás  4 

Határozatra irányuló javaslat 

2 preambulumbekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

(2) Miután a Bizottság megvizsgálta a 

Biztonság és uniós polgárság (3.) fejezet 

kiadási felső határa alatt lévő előirányzatok 

átcsoportosításának valamennyi 

lehetőségét és kimerítette a rendelkezésre 

álló mozgásteret, 123 966 698 EUR összeg 

igénybevételét javasolja a Rugalmassági 

Eszközön keresztül, hogy az Európai Unió 

2016-os pénzügyi évre vonatkozó általános 

költségvetésében kiegészítse azon átmeneti 

intézkedések finanszírozását, amelyek a 

menekültügy területén segítenek enyhíteni 

az Olaszország és Görögország 

menekültügyi és migrációs rendszereire 

nehezedő sürgető és kivételes nyomást. Az 

említett intézkedések 2016-ra vonatkozó 

teljes becsült összege 150 000 000 EUR. 

(2) A Biztonság és uniós polgárság (3.) 

fejezet kiadási felső határa alatt lévő 

előirányzatok átcsoportosítása valamennyi 

lehetőségének megvizsgálása és a 

rendelkezésre álló mozgástér kimerítése 

után 229 534 334 EUR összeg 

igénybevételére van szükség a 

Rugalmassági Eszközön keresztül, hogy az 

Európai Unió 2016-os pénzügyi évre 

vonatkozó általános költségvetésében 

kiegészítse azon átmeneti intézkedések 

finanszírozását, amelyek a menekültügy 

területén segítenek enyhíteni az 

Olaszország és Görögország menekültügyi 

és migrációs rendszereire nehezedő sürgető 

és kivételes nyomást. Az említett 

intézkedések 2016-ra vonatkozó teljes 
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becsült költsége 150 000 000 EUR. 

További előirányzatokra van szükség az 

igazságügy és belügy terén tevékenykedő 

ügynökségek költségvetésének és 

személyzetének növelése céljából, 

tekintettel ezen ügynökségek 

folyamatosan növekvő feladataira, 

különösen a menekültekre vonatkozó 

áthelyezési és áttelepítési mechanizmusok, 

továbbá a hotspotok, tengeri felkutatási és 

mentési tevékenységek, a közös európai 

menekültügyi rendszer megvalósítása és a 

terrorizmus és szervezett bűnözés elleni 

küzdelemre irányuló közelmúltbeli 

határozatok és stratégiák végrehajtása 

kapcsán. További előirányzatokra van 

szükség a Menekültügyi, Migrációs és 

Integrációs Alap további növelésére a 

nemzetközi védelmet kérelmezők 

Görögországból és Olaszországból az 

áthelyezésükre kijelölt tagállamba való 

tényleges áthelyezése finanszírozásának 

céljából. Végezetül a jelenleg zajló 

válságra való tekintettel további 

előirányzatokra van szükség a tagállamok 

közötti további szolidaritási intézkedések 

céljából, valamint a 3. fejezethez tartozó 

vegyes fellépések (például kísérleti 

projektek és előkészítő tevékenységek) 

finanszírozására. 

 

 

 

Módosítás  5 

Határozatra irányuló javaslat 

2 a preambulumbekezdés (új) 

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

 (2a) A Bizottság által 2015. szeptember 9-

én bejelentett intézkedések ezen eszköz 

további használatát kívánják meg. 
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Módosítás  6 

Határozatra irányuló javaslat 

1 cikk – 1 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

A Rugalmassági Eszközt fel kell használni 

az Európai Unió 2016-os pénzügyi évre 

vonatkozó általános költségvetésében 

szereplő kötelezettségvállalási 

előirányzatok 123 966 698 EUR összegű 

megemelésére a Biztonság és uniós 

polgárság (3.) fejezet kiadási felső határán 

felül. 

A Rugalmassági Eszközt fel kell használni 

az Európai Unió 2016-os pénzügyi évre 

vonatkozó általános költségvetésében 

szereplő kötelezettségvállalási 

előirányzatok 229 534 334 EUR összegű 

megemelésére a Biztonság és uniós 

polgárság (3.) fejezet kiadási felső határán 

felül. 

 

 

Módosítás  7 

Határozatra irányuló javaslat 

1 cikk – 2 bekezdés 

 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás 

Az említett összeget a menekültügy 

területén az Olaszország és Görögország 

menekültügyi és migrációs rendszereire 

nehezedő sürgető és kivételes nyomás 

enyhítését elősegítő átmeneti intézkedések 

finanszírozásának kiegészítésére kell 

felhasználni. 

Az említett összeget a menekültügy 

területén az Olaszország és Görögország 

menekültügyi és migrációs rendszereire 

nehezedő sürgető és kivételes nyomás 

enyhítését elősegítő átmeneti intézkedések 

finanszírozásának kiegészítésére kell 

felhasználni a nemzetközi védelem 

területén Olaszország és Görögország 

érdekében elfogadott átmeneti 

intézkedések megállapításáról szóló 

2015/.../... tanácsi határozatnak+ 

megfelelően a nemzetközi védelmet 

kérelmezők Görögországból és 

Olaszországból az áthelyezésükre kijelölt 

tagállamba való tényleges áthelyezésének 

lehetővé tétele, az igazságügy és belügy 

terén tevékenykedő ügynökségeknek 

juttatott előirányzatok növelése, a 

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs 

Alap növelése, valamint a Biztonság és 

uniós polgárság 3. kiadási fejezet 

keretében a kapcsolódó kiadások 

finanszírozása érdekében. 
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 __________________ 

 + beillesztendő a HL-ra vonatkozó 

lábjegyzet 
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