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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

13.10.2015 A8-0289/1 

Módosítás  1 

Ernest Maragall 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Younous Omarjee 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0289/2015 

Eider Gardiazabal Rubial 

7/2015. sz. költségvetés-módosítási tervezet: A menekültügyi válság kezelése: azonnali 

költségvetési intézkedések az európai migrációs stratégia keretében 

12511/2015 – C8-0297/2015 – 2015/2252(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

G a preambulumbekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 Ga. mivel nyilvánvalóvá vált, hogy a 

többéves pénzügyi keretet sürgősen felül 

kell vizsgálni az uniós költségvetés 

növelése és rugalmasabbá tétele 

érdekében; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

13.10.2015 A8-0289/2 

Módosítás  2 

Ernest Maragall 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Younous Omarjee 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0289/2015 

Eider Gardiazabal Rubial 

7/2015. sz. költségvetés-módosítási tervezet: A menekültügyi válság kezelése: azonnali 

költségvetési intézkedések az európai migrációs stratégia keretében 

12511/2015 – C8-0297/2015 – 2015/2252(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

11 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 11a. úgy véli, hogy az EASO-nak a 

Bizottság által jelenleg javasoltnál több 

álláshelyet kell kapnia, mivel feladata, 

hogy kulcsszerepet vállaljon a közös 

európai menekültügyi rendszer 

végrehajtásában, így például segítséget 

kell nyújtania a menedékjog iránti 

kérelmek feldolgozása és az áthelyezések 

során; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

13.10.2015 A8-0289/3 

Módosítás  3 

Ernest Maragall 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Younous Omarjee 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0289/2015 

Eider Gardiazabal Rubial 

7/2015. sz. költségvetés-módosítási tervezet: A menekültügyi válság kezelése: azonnali 

költségvetési intézkedések az európai migrációs stratégia keretében 

12511/2015 – C8-0297/2015 – 2015/2252(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

11 b bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 11b. kéri a Bizottságot, hogy tisztázza a 

FRONTEX harmadik országokba 

kiküldött összekötő tisztviselői által 

teljesítendő feladatok pontos jellegét, és 

tegyen jelentést erről; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

13.10.2015 A8-0289/4 

Módosítás  4 

Ernest Maragall 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Younous Omarjee 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0289/2015 

Eider Gardiazabal Rubial 

7/2015. sz. költségvetés-módosítási tervezet: A menekültügyi válság kezelése: azonnali 

költségvetési intézkedések az európai migrációs stratégia keretében 

12511/2015 – C8-0297/2015 – 2015/2252(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

11 c bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 11c. aggódik amiatt, hogy a FRONTEX-

nek a felgyorsított visszatérési műveletek 

megerősítése terén játszott szerepére 

helyezett egyre nagyobb hangsúly a 

migránsok alapvető jogainak aláásásához 

vezethet; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

13.10.2015 A8-0289/5 

Módosítás  5 

Ernest Maragall 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Younous Omarjee 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0289/2015 

Eider Gardiazabal Rubial 

7/2015. sz. költségvetés-módosítási tervezet: A menekültügyi válság kezelése: azonnali 

költségvetési intézkedések az európai migrációs stratégia keretében 

12511/2015 – C8-0297/2015 – 2015/2252(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

11 d bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 11d. aggódik az EUROPOL-ra ruházott 

azon új feladat miatt, hogy távolítsa el az 

embercsempészek által létrehozott 

internetes tartalmakat, ami egyrészt 

hiábavaló lenne, másrészt tetszőleges 

cenzúrára adna lehetőséget; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

13.10.2015 A8-0289/6 

Módosítás  6 

Ernest Maragall 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Younous Omarjee 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0289/2015 

Eider Gardiazabal Rubial 

7/2015. sz. költségvetés-módosítási tervezet: A menekültügyi válság kezelése: azonnali 

költségvetési intézkedések az európai migrációs stratégia keretében 

12511/2015 – C8-0297/2015 – 2015/2252(BUD) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

11 e bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 

 11e. sürgeti a Bizottságot arra, hogy 

kezdje meg a megfelelő jogi eszközök, 

különösen a Menekültügyi, Migrációs és 

Integrációs Alap, valamint a 2014 és 2020 

közötti időszakra szóló többéves pénzügyi 

keret felülvizsgálatának előkészítését; 

Or. en 

 

 


