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20.4.2016 A8-0137/2 

Módosítás  2 

Igor Šoltes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0137/2016 

Claudia Schmidt 

2014. évi mentesítés: a 8., 9., 10. és 11. EFA 

2015/2203(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

20 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 20a. szükségesnek tartja a költségvetési 

eredményekre való összpontosítástól mint 

egyedüli irányítási célkitűzéstől való 

tartózkodást, amely káros lehet a 

hatékony és eredményes pénzgazdálkodás 

elvére és az eredmények elérésére nézve; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

20.4.2016 A8-0137/3 

Módosítás  3 

Igor Šoltes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0137/2016 

Claudia Schmidt 

2014. évi mentesítés: a 8., 9., 10. és 11. EFA 

2015/2203(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

82 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 82a. felhívja a Bizottságot, hogy ne 

hagyjon jóvá másik határidőt az FLEGT 

engedélyezési rendszer bevezetésére, 

hanem tűzzön ki egyértelmű határidőt 

annak végrehajtására, és a jövőbeni 

finanszírozást kösse a kitűzött határidő 

betartásához; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0137/4 

Módosítás  4 

Igor Šoltes 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0137/2016 

Claudia Schmidt 

2014. évi mentesítés: a 8., 9., 10. és 11. EFA 

2015/2203(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

98 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

98. véleménye szerint a fejlesztési 

támogatást hatékonyabban kell folyósítani, 

és teljesítenie kell a „hozzáadott érték” 

kritériumát; hangsúlyozza, hogy ez az 

egyetlen módja annak, hogy megfelelő 

életkörülményeket biztosítsanak az 

embereknek és elkerülhető legyen a 

gazdasági migrációs áradat növekedése; 

98. véleménye szerint a fejlesztési 

támogatást hatékonyabban kell folyósítani, 

és teljesítenie kell a hozzáadott érték 

kritériumát; hangsúlyozza, hogy ez az 

egyetlen módja annak, hogy méltó 

életkörülményeket biztosítsanak az 

embereknek; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0137/5 

Módosítás  5 

Iris Hoffmann, Inés Ayala Sender 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0137/2016 

Claudia Schmidt 

2014. évi mentesítés: a 8., 9., 10. és 11. EFA 

2015/2203(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

100 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

100. aggasztónak tartja, hogy az AKCS-

országokban és TOT-okban az EKSZ 

felelőssége alatt dolgozó uniós 

képviseletvezetők 917 projekt 

felügyeletéért felelősek, melyek közül 428 

késedelmet szenved vagy célkitűzésének 

elérése veszélyben van; nagyon 

nyugtalanítónak tartja, hogy az érintett 

projektek értéke 9 188 millió EUR; 

100. tudomásul veszi, hogy 2014 végén az 

AKCS-országokban és TOT-okban 

dolgozó uniós képviseletvezetők 917 

projekt felügyeletéért felelősek; 

  

Or. en 
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20.4.2016 A8-0137/6 

Módosítás  6 

Iris Hoffmann, Inés Ayala Sender 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0137/2016 

Claudia Schmidt 

2014. évi mentesítés: a 8., 9., 10. és 11. EFA 

2015/2203(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

101 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 101a. tudomásul veszi, hogy a külső 

támogatások kezeléséről szóló jelentések 

(EAMR) alapján levonható értékelések 

csak pillanatfelvételek az egyes projektek 

év végi helyzetéről, és hogy a feltárt 

nehézségek tényleges hatása csak a 

projekt végén értékelhető; 

Or. en 
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20.4.2016 A8-0137/7 

Módosítás  7 

Iris Hoffmann, Inés Ayala Sender 

az S&D képviselőcsoport nevében 

 

Jelentés A8-0137/2016 

Claudia Schmidt 

2014. évi mentesítés: a 8., 9., 10. és 11. EFA 

2015/2203(DEC) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

102 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

102. véleménye szerint a 11. EFA 

egynegyedét a migrációs válság 

megelőzésére és a már zajló migrációs 

áramlások kezelésére kell fordítani; 

102. elismeri, hogy az EFA pénzeszközei 

hozzájárulnak a jelenlegi globális 

menekültügyi és migrációs válság kiváltó 

okainak kezeléséhez; kiemeli, hogy az 
EFA pénzeszközei nem használhatók fel a 

rendelkezésekben meghatározott olyan 

céloktól eltérően, mint a biztonsági 

határellenőrzés és a hatékony visszatérési 

intézkedések; felhívja a Bizottságot, hogy 

kötelezze el magát konstruktívan az uniós 

költségvetés, az EFA és a kétoldalú 

együttműködések közötti szinergiák 

megvalósítására, a migrációs válság 

megelőzésével kapcsolatos kérdések 

kezelése érdekében; 

  

Or. en 

 

 


