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Módosítás 17
Sabine Lösing

Megállapodástervezet
I rész – 10 pont – 1 szakasz

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

10. A sürgősségisegély-tartalék célja, hogy 
harmadik országok olyan – mindenekelőtt
humanitárius műveletekkel, de ha a 
körülmények indokolják, polgári
válságkezeléssel, polgári védelemmel, 
valamint az Unió külső határain a 
migrációs áramlások okozta rendkívüli
nyomás miatt kialakuló helyzetekkel
kapcsolatos – segélyigényeire 
biztosíthasson gyors választ, amelyek a 
költségvetés megállapításakor előre nem 
látható események kapcsán merülnek fel.

10. A sürgősségisegély-tartalék célja, hogy 
harmadik országok olyan – kizárólag
humanitárius és polgári védelemmel 
kapcsolatos – segélyigényeire 
biztosíthasson gyors választ, amelyek a 
költségvetés megállapításakor előre nem 
látható események kapcsán merülnek fel.

Or. de

Módosítás 18
Anneli Jäätteenmäki

Megállapodástervezet
I rész – 10 pont – 1 szakasz

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A sürgősségisegély-tartalék célja, hogy 
harmadik országok olyan – mindenekelőtt 
humanitárius műveletekkel, de ha a 
körülmények indokolják, polgári 
válságkezeléssel, polgári védelemmel, 
valamint az Unió külső határain a 
migrációs áramlások okozta rendkívüli 
nyomás miatt kialakuló helyzetekkel 
kapcsolatos – segélyigényeire 
biztosíthasson gyors választ, amelyek a 
költségvetés megállapításakor előre nem 
látható események kapcsán merülnek fel.

A sürgősségisegély-tartalék célja, hogy 
harmadik országok olyan – mindenekelőtt 
humanitárius műveletekkel, de ha a 
körülmények indokolják, polgári 
válságkezeléssel, polgári védelemmel, 
valamint az Unió külső határain a 
migrációs áramlások okozta rendkívüli 
nyomás miatt kialakuló helyzetekkel 
kapcsolatos – segélyigényeire 
biztosíthasson gyors választ, amelyek a 
költségvetés megállapításakor előre nem 
látható események kapcsán merülnek fel; 
természetesen az ilyen esetekben is a 
harmadik országok számára történő 
segítségnyújtásra kell összpontosítani.
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Módosítás 19
Nadezhda Neynsky

Megállapodástervezet
I rész – 10 pont – 2 szakasz

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tartalék éves összegét (2011-es árakon) 
350 millió EUR-ban határozzák meg és a 
költségvetési rendelettel összhangban az 
n+1. évig használható fel. A tartalék 
céltartalékként szerepel az Európai Unió 
általános költségvetésében. Az éves összeg 
korábbi évekből származó részét kell 
először felhasználni, időrendben. Az n. évi 
összeg azon része, ami az n+1. évben nem 
kerül felhasználásra, megszűnik.

A tartalék éves összegét (2011-es árakon) 
350 millió EUR-ban határozzák meg. Az n. 
évre vonatkozó éves összeg azon részét, 
amely nem kerül felhasználásra, a 
többéves pénzügyi keret teljes időtartama 
alatt fel lehet használni. A tartalék 
céltartalékként szerepel az Európai Unió 
általános költségvetésében. Az éves összeg 
korábbi évekből származó részét kell 
először felhasználni, időrendben.

Or. en

Módosítás 20
Sabine Lösing

Megállapodástervezet
I rész – 13 pont – 1 szakasz

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

13. Az Európai Globalizációs 
Alkalmazkodási Alap célja, hogy 
kiegészítő támogatást nyújtson a 
világkereskedelemben bekövetkezett 
változásokból eredő fő strukturális 
változások következményei által sújtott 
munkavállalóknak a munkaerőpiacba 
történő ismételt beilleszkedéshez, valamint 
a globalizáció hatásai által érintett 
mezőgazdasági termelőknek.

13. Az Európai Globalizációs 
Alkalmazkodási Alap célja, hogy 
kiegészítő támogatást nyújtson a 
világkereskedelemben bekövetkezett 
változásokból eredő fő strukturális 
változások következményei által sújtott és 
elbocsátott munkavállalóknak – különösen
a nőknek és a fiataloknak – a
munkaerőpiacba történő ismételt 
beilleszkedéshez, valamint a globalizáció 
hatásai által érintett mezőgazdasági 
termelőknek.
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Módosítás 21
Sabine Lösing

Megállapodástervezet
I rész – 14 pont – 1 szakasz

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

14. A mezőgazdasági válságokra képzett 
tartalék célja, hogy kiegészítő támogatást 
nyújtson az ágazat számára a 
mezőgazdasági termelést vagy elosztást
érintő nagy válságok esetén, amennyiben 
azokat a 2. fejezet rendelkezésére álló felső 
korláton belül nem lehet finanszírozni.

14. A mezőgazdasági válságokra képzett 
tartalék célja, hogy kiegészítő támogatást 
nyújtson az ágazat számára a 
mezőgazdasági termelést érintő nagy 
válságok esetén, amennyiben azokat a 2. 
fejezet rendelkezésére álló felső korláton 
belül nem lehet finanszírozni.

Or. de

Módosítás 22
Sabine Lösing

Megállapodástervezet
II rész – 19 pont – 2 szakasz

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság vállalja, hogy rendszeresen 
tájékoztatja az Európai Parlamentet a 
tárgyalások előkészítéséről és menetéről,
beleértve a költségvetési hatásokat is.

A Bizottság vállalja, hogy rendszeresen 
tájékoztatja az Európai Parlamentet és a
Tanácsot a tárgyalások előkészítéséről és 
menetéről, beleértve a költségvetési 
hatásokat is.

Or. de

Módosítás 23
Sabine Lösing

Megállapodástervezet
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II rész – 21 pont – 1 szakasz – 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– az Európai Parlament részéről a két 
érintett bizottság elnöksége,

– az Európai Parlament részéről a két 
érintett bizottság elnöksége, valamint egy-
egy tag valamennyi európai parlamenti 
képviselőcsoportból,

Or. de

Módosítás 24
Nadezhda Neynsky

Megállapodástervezet
II rész – 21 pont – 1 szakasz – 2 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

– a Bizottság részéről adott esetben az 
illetékes főigazgatóság főigazgatója, 
illetve igazgatója

Or. en

Módosítás 25
Nadezhda Neynsky

Megállapodástervezet
II rész – 21 pont – 2 szakasz

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottságot felkérik, hogy vegyen részt 
ezeken az üléseken.

törölve

Or. en

Módosítás 26
Nadezhda Neynsky

Megállapodástervezet
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II rész – 21 pont – 2 a szakasz (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Tanács felkéri az Európai Parlamentet, 
hogy adjon véleményt a KKBP 
legfontosabb aspektusai és az azzal 
kapcsolatos alapvető választási 
lehetőségek tekintetében, és biztosítja, 
hogy a KKBP-re vonatkozó, pénzügyi 
következményekkel járó fontos döntések 
előtt elégséges információra tegyen szert 
ahhoz, hogy a helyzet ismeretében tudjon 
ajánlásokat megfogalmazni. Az Európai 
Parlament adott esetben politikai 
iránymutatást nyújt a KBVP-missziók 
elindításához, mandátumuk 
felülvizsgálatához vagy 
megszüntetésükhöz vezető döntésekben.

Or. en

Módosítás 27
Anneli Jäätteenmäki

Megállapodástervezet
II rész – 21 pont – 3 szakasz

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság negyedévenként tájékoztatja a 
költségvetési hatóságot a KKBP-fellépések 
végrehajtásáról és az év hátralévő részére 
vonatkozó pénzügyi előrejelzésekről.

A Bizottság negyedévenként tájékoztatja a 
költségvetési hatóságot a KKBP-fellépések 
végrehajtásáról és az év hátralévő részére 
vonatkozó pénzügyi előrejelzésekről. A 
tájékoztatás minden esetben írásban 
történik, illetve a költségvetési hatóságok 
kérésére szóban is.

Or. fi

Módosítás 28
Sabine Lösing

Megállapodástervezet
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II rész – 23 pont – 1 szakasz

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

23. Az Európai Parlament, a Tanács és a 
Bizottság minden évben az éves 
költségvetési eljárás korai szakaszában 
megállapodásra törekszik az igazgatási 
kiadások megosztásáról. Az egyes 
intézmények becsült kiadásai tartalmazzák 
a személyzeti szabályzat rendelkezéseinek 
változásaiból adódó lehetséges 
költségvetési hatások becslését. Az Európai 
Parlament és a Tanács biztosítja, hogy ez a 
hatás az összes intézmény vonatkozásában 
tükröződjön az engedélyezett előirányzatok 
szintjében.

23. Az Európai Parlament, a Tanács és a 
Bizottság minden évben az éves 
költségvetési eljárás korai szakaszában 
megállapodásra törekszik az igazgatási 
kiadások megosztásáról. Az egyes 
intézmények becsült kiadásai tartalmazzák 
a személyzeti szabályzat rendelkezéseinek 
változásaiból adódó lehetséges 
költségvetési hatások becslését. Az Európai 
Parlament és a Tanács biztosítja, hogy ez a 
hatás az összes intézmény vonatkozásában 
tükröződjön az engedélyezett előirányzatok 
szintjében. Az intézmények emellett nagy 
hangsúlyt fektetnek arra, hogy ne 
pazarolják a közigazgatásra szánt 
pénzeket.

Or. de


