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Módosítás 1
Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, 
Michal Šimečka

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. sajnálja, hogy a „Polgárok, 
egyenlőség, jogok és értékek program” 
számára javasolt, 90 600 000 eurós 
kötelezettségvállalási előirányzatok jóval 
alacsonyabbak a Parlament által eredetileg 
kértnél; kéri, hogy a Parlament 2019. 
április 17-én elfogadott első olvasatbeli 
álláspontjával összhangban a 
kötelezettségvállalási előirányzatokat 
emeljék 265 000 000 euróra, és hozzanak 
létre egy új költségvetési sort „Az uniós 
értékek előmozdítása és védelme” 
elnevezéssel (120 000 000 euró 
kötelezettségvállalási előirányzattal); a 
Tanáccsal elért részleges megállapodással 
összhangban kéri, hogy a „Daphne” 
költségvetési sor kötelezettségvállalási 
előirányzatait emeljék 37 100 000 euróra, 
és ebből az összegből 27 300 000 eurót 
különítsenek el a nemi alapú erőszak elleni 
küzdelemre „A nemi alapú erőszak minden 
formája elleni küzdelem” alcím létrehozása 
révén; kéri továbbá, hogy a „Polgárok 
szerepvállalásának és az Unió 
demokratikus életében való részvételének 
előmozdítása” költségvetési sor 
kötelezettségvállalási előirányzatait 
emeljék 70 600 000 euróra, hogy az 
„Egyenlőség és jogok előmozdítása” 
költségvetési sort nevezzék át „Az 
egyenlőség, a jogok és a nemek közötti 
egyenlőség előmozdítása” költségvetési 
sorra, és hogy 10 300 000 eurót 
különítsenek el „A nemek közötti 
egyenlőség és a nemek közötti egyenlőség 
általános érvényesítésének előmozdítása” 
céljára egy új alcím létrehozásával;

1. sajnálja, hogy a „Polgárok, 
egyenlőség, jogok és értékek program” 
számára javasolt, 90 600 000 eurós 
kötelezettségvállalási előirányzatok jóval 
alacsonyabbak a Parlament által eredetileg 
kértnél, és a 2020-as évhez viszonyítva a 
kötelezettségvállalási előirányzatok 
tekintetében 9,9%-os, a kifizetési 
előirányzatok tekintetében pedig 17,8%-os 
csökkenést jelentenek; kéri, hogy a 
Parlament 2019. április 17-én elfogadott 
első olvasatbeli álláspontjával összhangban 
a kötelezettségvállalási előirányzatokat 
emeljék 265 000 000 euróra, és hozzanak 
létre egy új költségvetési sort „Az uniós 
értékek előmozdítása és védelme” 
elnevezéssel (120 000 000 euró 
kötelezettségvállalási előirányzattal); a 
Tanáccsal elért részleges megállapodással 
összhangban kéri, hogy a „Daphne” 
költségvetési sor kötelezettségvállalási 
előirányzatait emeljék 37 100 000 euróra, 
és ebből az összegből 27 300 000 eurót 
különítsenek el a nemi alapú erőszak elleni 
küzdelemre „A nemi alapú erőszak minden 
formája elleni küzdelem” alcím létrehozása 
révén; kéri továbbá, hogy a „Polgárok 
szerepvállalásának és az Unió 
demokratikus életében való részvételének 
előmozdítása” költségvetési sor 
kötelezettségvállalási előirányzatait 
emeljék 70 600 000 euróra, hogy az 
„Egyenlőség és jogok előmozdítása” 
költségvetési sort nevezzék át „Az 
egyenlőség, a jogok és a nemek közötti 
egyenlőség előmozdítása” költségvetési 
sorra, és hogy 10 300 000 eurót 
különítsenek el „A nemek közötti 
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egyenlőség és a nemek közötti egyenlőség 
általános érvényesítésének előmozdítása” 
céljára egy új alcím létrehozásával;

Or. en

Módosítás 2
Pernando Barrena Arza

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. sajnálja, hogy a „Polgárok, 
egyenlőség, jogok és értékek program” 
számára javasolt, 90 600 000 eurós 
kötelezettségvállalási előirányzatok jóval 
alacsonyabbak a Parlament által eredetileg 
kértnél; kéri, hogy a Parlament 2019. 
április 17-én elfogadott első olvasatbeli 
álláspontjával összhangban a 
kötelezettségvállalási előirányzatokat 
emeljék 265 000 000 euróra, és hozzanak 
létre egy új költségvetési sort „Az uniós 
értékek előmozdítása és védelme” 
elnevezéssel (120 000 000 euró 
kötelezettségvállalási előirányzattal); a 
Tanáccsal elért részleges megállapodással 
összhangban kéri, hogy a „Daphne” 
költségvetési sor kötelezettségvállalási 
előirányzatait emeljék 37 100 000 euróra, 
és ebből az összegből 27 300 000 eurót 
különítsenek el a nemi alapú erőszak elleni 
küzdelemre „A nemi alapú erőszak minden 
formája elleni küzdelem” alcím létrehozása 
révén; kéri továbbá, hogy a „Polgárok 
szerepvállalásának és az Unió 
demokratikus életében való részvételének 
előmozdítása” költségvetési sor 
kötelezettségvállalási előirányzatait 
emeljék 70 600 000 euróra, hogy az 
„Egyenlőség és jogok előmozdítása” 
költségvetési sort nevezzék át „Az 
egyenlőség, a jogok és a nemek közötti 
egyenlőség előmozdítása” költségvetési 
sorra, és hogy 10 300 000 eurót 

1. sajnálja, hogy a „Polgárok, 
egyenlőség, jogok és értékek program” 
számára javasolt, 90 600 000 eurós 
kötelezettségvállalási előirányzatok jóval 
alacsonyabbak a Parlament által eredetileg 
kértnél; kéri, hogy a Parlament 2019. 
április 17-én elfogadott első olvasatbeli 
álláspontjával összhangban a 
kötelezettségvállalási előirányzatokat 
emeljék 265 000 000 euróra, és hozzanak 
létre egy új költségvetési sort „Az uniós 
értékek előmozdítása és védelme” 
elnevezéssel (120 000 000 euró 
kötelezettségvállalási előirányzattal); a 
Tanáccsal elért részleges megállapodással 
összhangban kéri, hogy a „Daphne” 
költségvetési sor kötelezettségvállalási 
előirányzatait emeljék 37 100 000 euróra, 
és ebből az összegből 27 300 000 eurót 
különítsenek el a nemi alapú erőszak elleni 
küzdelemre „A nők és lányok ellen 
irányuló nemi alapú erőszak és a családon 
belüli erőszak minden formája elleni 
küzdelem” alcím létrehozása révén; kéri 
továbbá, hogy a „Polgárok 
szerepvállalásának és az Unió 
demokratikus életében való részvételének 
előmozdítása” költségvetési sor 
kötelezettségvállalási előirányzatait 
emeljék 70 600 000 euróra, hogy az 
„Egyenlőség és jogok előmozdítása” 
költségvetési sort nevezzék át „Az 
egyenlőség, a jogok és a nemek közötti 
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különítsenek el „A nemek közötti 
egyenlőség és a nemek közötti egyenlőség 
általános érvényesítésének előmozdítása” 
céljára egy új alcím létrehozásával;

egyenlőség előmozdítása” költségvetési 
sorra, és hogy 10 300 000 eurót 
különítsenek el „A nemek közötti 
egyenlőség és a nemek közötti egyenlőség 
általános érvényesítésének előmozdítása” 
céljára egy új alcím létrehozásával;

Or. en

Módosítás 3
Gwendoline Delbos-Corfield

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. sajnálja, hogy a „Polgárok, 
egyenlőség, jogok és értékek program” 
számára javasolt, 90 600 000 eurós 
kötelezettségvállalási előirányzatok jóval 
alacsonyabbak a Parlament által eredetileg 
kértnél; kéri, hogy a Parlament 2019. 
április 17-én elfogadott első olvasatbeli 
álláspontjával összhangban a 
kötelezettségvállalási előirányzatokat 
emeljék 265 000 000 euróra, és hozzanak 
létre egy új költségvetési sort „Az uniós 
értékek előmozdítása és védelme” 
elnevezéssel (120 000 000 euró 
kötelezettségvállalási előirányzattal); a 
Tanáccsal elért részleges megállapodással 
összhangban kéri, hogy a „Daphne” 
költségvetési sor kötelezettségvállalási 
előirányzatait emeljék 37 100 000 euróra, 
és ebből az összegből 27 300 000 eurót 
különítsenek el a nemi alapú erőszak elleni 
küzdelemre „A nemi alapú erőszak minden 
formája elleni küzdelem” alcím létrehozása 
révén; kéri továbbá, hogy a „Polgárok 
szerepvállalásának és az Unió 
demokratikus életében való részvételének 
előmozdítása” költségvetési sor 
kötelezettségvállalási előirányzatait 
emeljék 70 600 000 euróra, hogy az 
„Egyenlőség és jogok előmozdítása” 
költségvetési sort nevezzék át „Az 

1. elítéli, hogy a „Polgárok, 
egyenlőség, jogok és értékek program” 
számára javasolt, 90 600 000 eurós 
kötelezettségvállalási előirányzatok jóval 
alacsonyabbak a Parlament által eredetileg 
kértnél; kéri, hogy a Parlament 2019. 
április 17-én elfogadott első olvasatbeli 
álláspontjával összhangban a 
kötelezettségvállalási előirányzatokat 
emeljék 265 000 000 euróra, és hozzanak 
létre egy új költségvetési sort „Az uniós 
értékek előmozdítása és védelme” 
elnevezéssel (120 000 000 euró 
kötelezettségvállalási előirányzattal); a 
Tanáccsal elért részleges megállapodással 
összhangban kéri, hogy a „Daphne” 
költségvetési sor kötelezettségvállalási 
előirányzatait emeljék 37 100 000 euróra, 
és ebből az összegből 27 300 000 eurót 
különítsenek el a nemi alapú erőszak elleni 
küzdelemre „A nemi alapú erőszak minden 
formája elleni küzdelem” alcím létrehozása 
révén; kéri továbbá, hogy a „Polgárok 
szerepvállalásának és az Unió 
demokratikus életében való részvételének 
előmozdítása” költségvetési sor 
kötelezettségvállalási előirányzatait 
emeljék 70 600 000 euróra, hogy az 
„Egyenlőség és jogok előmozdítása” 
költségvetési sort nevezzék át „Az 
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egyenlőség, a jogok és a nemek közötti 
egyenlőség előmozdítása” költségvetési 
sorra, és hogy 10 300 000 eurót 
különítsenek el „A nemek közötti 
egyenlőség és a nemek közötti egyenlőség 
általános érvényesítésének előmozdítása” 
céljára egy új alcím létrehozásával;

egyenlőség, a jogok és a nemek közötti 
egyenlőség előmozdítása” költségvetési 
sorra, és hogy 10 300 000 eurót 
különítsenek el „A nemek közötti 
egyenlőség és a nemek közötti egyenlőség 
általános érvényesítésének előmozdítása” 
céljára egy új alcím létrehozásával;

Or. en

Módosítás 4
Domènec Ruiz Devesa

Véleménytervezet
1 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

1. sajnálja, hogy a „Polgárok, 
egyenlőség, jogok és értékek program” 
számára javasolt, 90 600 000 eurós 
kötelezettségvállalási előirányzatok jóval 
alacsonyabbak a Parlament által eredetileg 
kértnél; kéri, hogy a Parlament 2019. 
április 17-én elfogadott első olvasatbeli 
álláspontjával összhangban a 
kötelezettségvállalási előirányzatokat 
emeljék 265 000 000 euróra, és hozzanak 
létre egy új költségvetési sort „Az uniós 
értékek előmozdítása és védelme” 
elnevezéssel (120 000 000 euró 
kötelezettségvállalási előirányzattal); a 
Tanáccsal elért részleges megállapodással 
összhangban kéri, hogy a „Daphne” 
költségvetési sor kötelezettségvállalási 
előirányzatait emeljék 37 100 000 euróra, 
és ebből az összegből 27 300 000 eurót 
különítsenek el a nemi alapú erőszak elleni 
küzdelemre „A nemi alapú erőszak minden 
formája elleni küzdelem” alcím létrehozása 
révén; kéri továbbá, hogy a „Polgárok 
szerepvállalásának és az Unió 
demokratikus életében való részvételének 
előmozdítása” költségvetési sor 
kötelezettségvállalási előirányzatait 
emeljék 70 600 000 euróra, hogy az 
„Egyenlőség és jogok előmozdítása” 

1. sajnálja, hogy a „Polgárok, 
egyenlőség, jogok és értékek program” 
számára javasolt, 90 600 000 eurós 
kötelezettségvállalási előirányzatok jóval 
alacsonyabbak a Parlament által eredetileg 
kértnél; kéri, hogy a Parlament 2019. 
április 17-én elfogadott első olvasatbeli 
álláspontjával összhangban a 
kötelezettségvállalási előirányzatokat 
emeljék 265 000 000 euróra, és hozzanak 
létre egy új költségvetési sort „Az uniós 
értékek” elnevezéssel (120 000 000 euró 
kötelezettségvállalási előirányzattal); a 
Tanáccsal elért részleges megállapodással 
összhangban kéri, hogy a „Daphne” 
költségvetési sor kötelezettségvállalási 
előirányzatait emeljék 37 100 000 euróra, 
és ebből az összegből 27 300 000 eurót 
különítsenek el a nemi alapú erőszak elleni 
küzdelemre „A nemi alapú erőszak minden 
formája elleni küzdelem” alcím létrehozása 
révén; kéri továbbá, hogy a „Polgárok 
szerepvállalásának és az Unió 
demokratikus életében való részvételének 
előmozdítása” költségvetési sor 
kötelezettségvállalási előirányzatait 
emeljék 70 600 000 euróra, hogy az 
„Egyenlőség és jogok előmozdítása” 
költségvetési sort nevezzék át „Az 
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költségvetési sort nevezzék át „Az 
egyenlőség, a jogok és a nemek közötti 
egyenlőség előmozdítása” költségvetési 
sorra, és hogy 10 300 000 eurót 
különítsenek el „A nemek közötti 
egyenlőség és a nemek közötti egyenlőség 
általános érvényesítésének előmozdítása” 
céljára egy új alcím létrehozásával;

egyenlőség, a jogok és a nemek közötti 
egyenlőség előmozdítása” költségvetési 
sorra, és hogy 10 300 000 eurót 
különítsenek el „A nemek közötti 
egyenlőség és a nemek közötti egyenlőség 
általános érvényesítésének előmozdítása” 
céljára egy új alcím létrehozásával;

Or. en

Módosítás 5
Domènec Ruiz Devesa

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. felszólítja a Bizottságot, hogy a 
jövőbeli Menekültügyi, Migrációs és 
Integrációs Alap és a jövőbeli, a 
határigazgatás és a vízumügy pénzügyi 
támogatására szolgáló eszköz tekintetében 
hozzon létre költségvetési sorokat ezen 
alapok konkrét célkitűzései alapján, hogy 
ezáltal segítse a költségvetési hatóság által 
az alapok felhasználásának vizsgálatával 
kapcsolatban végzett munkát, amely révén 
a hatóság biztosítja a finanszírozásnak az 
alapok különböző célkitűzései közötti 
tisztességes és átlátható elosztását, 
valamint érthetőbbé és átláthatóbbá teszi a 
pénzügyi források évente történő 
elkülönítésének módját; felszólít a 
Menekültügyi, Migrációs és Integrációs 
Alapnak a kötelezettségvállalási és 
kifizetési előirányzatok 14%-os emelésével 
történő megerősítésére, valamint az 
alapnak a közös európai menekültügyi 
rendszerrel, a jogszerű migrációval, az 
integrációval és a szolidaritással 
kapcsolatos célkitűzéseinek 
megerősítésére;

Or. en
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Módosítás 6
Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Michal Šimečka

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. emlékeztet arra, hogy a független 
és minőségi tényfeltáró újságírás 
elengedhetetlen eleme a jól működő 
demokráciának, mivel minőségi és 
tényeken alapuló tájékoztatást nyújt, 
felveszi a harcot a dezinformáció ellen, 
növeli a polgárok tájékozottságát, és 
előmozdítja a törvénysértések, illetve 
bűncselekmények feltárását; 
hangsúlyozza, hogy az újságírás Európa-
szerte jelentős kihívásokkal néz szembe, 
különös tekintettel a pénzügyi források 
hiányára, ami veszélyezteti 
függetlenségüket és túlélésüket; 
szorgalmazza, hogy az uniós költségvetés 
tartalmazzon az erre a területre irányuló 
ambiciózus finanszírozási programokat;

Or. en

Módosítás 7
Pernando Barrena Arza

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. szorgalmazza, hogy az Európai 
Parlament 2019. március 13-i, a 
Menekültügyi, Migrációs és Integrációs 
Alapról szóló javaslatra vonatkozó első 
olvasatbeli álláspontjával összhangban 
hozzanak létre különálló költségvetési 
sorokat az alap minden egyes konkrét 
célkitűzésére vonatkozóan az átláthatóság 
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fokozása, az egyes különálló célkitűzések 
megfelelő finanszírozásának biztosítása, 
valamint a hatékonyabb költségvetési 
ellenőrzés garantálása érdekében;

Or. en

Módosítás 8
Gwendoline Delbos-Corfield

Véleménytervezet
1 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1a. úgy véli, hogy a Menekültügyi, 
Migrációs és Integrációs Alap keretébe 
tartozó költségvetési sorokat külön kell 
választani, hogy átláthatóbb legyen, hogy 
miként osztják el az alap pénzügyi 
forrásait az alap különböző célkitűzései 
között;

Or. en

Módosítás 9
Pernando Barrena Arza

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. sajnálatát fejezi ki a 
határigazgatás és a vízumügy pénzügyi 
támogatására szolgáló eszköz 
finanszírozásának aránytalan növelésére 
irányuló javaslat miatt, miközben az olyan 
költségvetési sorokat, mint például a 
„jogok és értékek” csökkentik annak 
ellenére, hogy egyre több bizonyíték áll 
rendelkezésre az alapvető jogok 
megsértésének eseteivel kapcsolatban; 
felszólít ezért arra, hogy ezt az 
előirányzatot állítsák vissza a 2020-as 
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szintre, és felhívja a Bizottságot, hogy 
hatásköreinek gyakorlásával biztosítsa, 
hogy az uniós forrásokat az alapvető 
jogok maradéktalan betartásával 
használják fel;

Or. en

Módosítás 10
Domènec Ruiz Devesa

Véleménytervezet
1 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

1b. véleménye szerint a jelenlegi ad 
hoc döntéshozatal helyett hosszabb távú 
megközelítést kell alkalmazni a kutatási és 
mentési műveletek tekintetében; javasolja 
ezért egy uniós kutatási és mentési alapra 
vonatkozó új költségvetési sor 
létrehozását, ezáltal ösztönözve a 
tagállamokat arra, hogy biztosítsanak 
eszközöket az ilyen műveletekhez;

Or. en

Módosítás 11
Domènec Ruiz Devesa

Véleménytervezet
2 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

2. tudomásul veszi az Európai Unió 
Bűnüldözési Képzési Ügynöksége 
(CEPOL) kötelezettségvállalási és 
kifizetési előirányzatainak kismértékű, 3%-
os növekedését; kéri a finanszírozás 
további növelését 10 400 000 euróról 
17 100 000 euróra, valamint további 23 
álláshely létrehozását az ügynökség 
létszámtervében; hangsúlyozza, hogy a 

2. tudomásul veszi az Európai Unió 
Bűnüldözési Képzési Ügynöksége 
(CEPOL) kötelezettségvállalási és 
kifizetési előirányzatainak kismértékű, 3%-
os növekedését; kéri a finanszírozás 
további növelését 10 400 000 euróról 15 
429 951 euróra, valamint további 18 
álláshely létrehozását az ügynökség 
létszámtervében; úgy véli, hogy a 
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kért kiegészítő finanszírozás lehetővé 
tenné az ügynökség számára, hogy lépést 
tartson a tagállamok folyamatosan 
növekvő igényeivel;

kiegészítő forrásoknak lehetővé kell 
tenniük az ügynökség számára, hogy 
megerősítse a sokszínűséggel kapcsolatos 
képzést és lépést tartson a tagállamok 
igényeivel;

Or. en

Módosítás 12
Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Michal Šimečka

Véleménytervezet
3 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

3. tudomásul veszi a Jogérvényesülés 
program kötelezettségvállalási és kifizetési 
előirányzatainak kismértékű növekedését 
(+ 0,5%); kéri, hogy a 2021–2027-es 
időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 
keretről szóló, 2018. november 14-i 
európai parlamenti állásfoglalásban foglalt, 
a Jogérvényesülés program pénzügyi 
keretösszegére vonatkozó parlamenti 
állásponttal összhangban 2021-ben 
6 800 000 euróval, összesen 
50 500 000 euróra növeljék a program 
finanszírozását;

3. tudomásul veszi a Jogérvényesülés 
program kötelezettségvállalási és kifizetési 
előirányzatainak kismértékű növekedését 
(+ 0,5%); kéri, hogy a 2021–2027-es 
időszakra vonatkozó többéves pénzügyi 
keretről szóló, 2018. november 14-i 
európai parlamenti állásfoglalásban foglalt, 
a Jogérvényesülés program pénzügyi 
keretösszegére vonatkozó parlamenti 
állásponttal összhangban 2021-ben 
6 800 000 euróval, összesen 
50 500 000 euróra növeljék a program 
finanszírozását; hangsúlyozza, hogy az 
igazságszolgáltatás kulcsfontosságú eleme 
a biztonsági uniónak, ahogy azt az 
Európai Bizottság elnöke is megerősítette, 
és hogy az igazságügyi együttműködést az 
európai bel- és igazságügyi 
együttműködési ügynökségek segítségével 
meg kell erősíteni, különösen a szervezett 
bűnözés és a terrorizmus elleni küzdelem 
érdekében;

Or. en

Módosítás 13
Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, 
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Michal Šimečka

Véleménytervezet
3 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3a. aggodalmát fejezi ki a 
Menekültügyi és Migrációs Alap 
kötelezettségvállalási előirányzatainak 
10,2%-os csökkentése miatt, amelyre egy 
olyan időszakban kerül sor, amikor a 
menekültüggyel foglalkozó nemzeti 
hatóságokra nehezedő nyomás továbbra is 
rendkívül magas, és a tagállamokban 
hatalmas mértékű hiányosságok és 
jelentős késések tapasztalhatók a 
menedékkérők megfelelő fogadása és a 
menekültügyi eljárások tekintetében; 
emlékeztet arra, hogy mennyire fontos a 
megfelelő pénzügyi kapacitás biztosítása a 
közös európai menekültügyi rendszer 
kidolgozásának támogatásához, amelynek 
célja tényleges szolidaritás vállalása a 
migrációs és menekültáramlásoknak 
leginkább kitett tagállamokkal, valamint 
hatékony és méltányos menekültügyi és 
kiutasítási eljárások biztosítása; kéri, hogy 
a Menekültügyi és Migrációs Alap 
kötelezettségvállalási előirányzatainak 
költségvetését legalább a 2020-as szintre, 
azaz 228,7 millió euróra emeljék meg;

Or. en

Módosítás 14
Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Nathalie Loiseau, Anna 
Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, Michal Šimečka

Véleménytervezet
3 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

3b. mély aggodalmát fejezi amiatt, 
hogy a működőképes kutatási és mentési 
kapacitások hiányában továbbra is sok 
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menekült veszti életét a Földközi-
tengeren; úgy véli, hogy a kutatás-mentés 
az adott állam felelőssége, amely nem 
hárítható nem állami szereplőkre; 
felszólítja a Bizottságot, hogy sürgősen 
hozzon létre egy alapot egy uniós földközi-
tengeri kutatási-mentési misszió 
létrehozásának támogatására;

Or. en

Módosítás 15
Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, 
Michal Šimečka

Véleménytervezet
4 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

4. úgy véli, hogy a Kábítószer és a 
Kábítószerfüggőség Európai 
Megfigyelőközpontja számára javasolt 
kismértékű növelés (+ 1,8%) nem lesz 
elegendő a személyzeti szabályzatból és 
bérleti szerződéseiből eredő jogi 
kötelezettségei teljesítéséhez; 
hangsúlyozza továbbá, hogy további 
finanszírozást kell biztosítani a központ 
számára ahhoz, hogy teljes mértékben ki 
tudja aknázni működési kapacitását, és 
hatékonyan tudjon reagálni a kábítószer-
jelenség legújabb fejleményeire, többek 
között a Covid19-járvány kapcsán; kéri 
ezért, hogy a központ költségvetését 
emeljék 18 100 000 euróra;

4. úgy véli, hogy a Kábítószer és a 
Kábítószerfüggőség Európai 
Megfigyelőközpontja számára javasolt 
kismértékű növelés (+ 1,8%) nem lesz 
elegendő a személyzeti szabályzatból és 
bérleti szerződéseiből eredő jogi 
kötelezettségei teljesítéséhez; 
hangsúlyozza továbbá, hogy további 
finanszírozást kell biztosítani a központ 
számára ahhoz, hogy teljes mértékben ki 
tudja aknázni működési kapacitását, és 
hatékonyan tudjon reagálni a kábítószer-
jelenség legújabb fejleményeire, többek 
között a Covid19-járvány kapcsán; kiemeli, 
hogy a becslések szerint az Európában 
lebonyolított kábítószer-kereskedelem 
értéke évi 30 milliárd EUR-t tesz ki, és 
2019-ben az EU-ban 100 tonna kokaint 
foglaltak le; kéri ezért, hogy a központ 
költségvetését emeljék 18 100 000 euróra;

Or. en

Módosítás 16
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Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, 
Michal Šimečka

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. tudomásul veszi a Bűnüldözési 
Együttműködés Európai Uniós 
Ügynöksége (Europol) előirányzatainak 
11,5%-kal történő növelésére irányuló 
javaslatot, a személyzeti szabályzat hatálya 
alá tartozó személyzet létszámának 
változatlanul hagyása mellett; emlékeztet 
arra, hogy az ügynökségnek fokozott 
operatív támogatást kell nyújtania a 
tagállamoknak, és hogy kérésre a 
közelmúltban új kezdeményezéseket 
indított, például az Európai Pénzügyi és 
Gazdasági Bűnözési Központot és az 
Innovációs Laboratóriumot, amelyek 
további finanszírozást igényelnek; 
várakozása szerint az ügyfeladatköre az 
ügynökség megbízatásának közelgő, 2021. 
évi felülvizsgálatával tovább fog bővülni; 
ezért úgy véli, hogy kérésének megfelelően 
184 900 000 eurót kell az ügynökség 
rendelkezésére bocsátani; kéri további 63 
álláshely hozzáadását az ügynökség 
létszámtervéhez;

5. tudomásul veszi a Bűnüldözési 
Együttműködés Európai Uniós 
Ügynöksége (Europol) előirányzatainak 
11,5%-kal történő növelésére irányuló 
javaslatot, a személyzeti szabályzat hatálya 
alá tartozó személyzet létszámának 
változatlanul hagyása mellett; emlékeztet 
arra, hogy az Europolnak fokozott 
elemzést és operatív támogatást, eszközöket 
és innovatív megoldásokat kell nyújtania a 
tagállamok bűnüldöző hatóságainak az 
olyan területeken, mint a terrorizmussal 
és a terrorizmus-finanszírozással, a 
radikalizálódással és a szélsőségességgel, 
a migránscsempészéssel, a 
kábítószerkereskedelemmel és a 
kiberbűnözéssel szembeni küzdelem, és 
hogy kérésre a közelmúltban új 
kezdeményezéseket indított, például az 
Európai Pénzügyi és Gazdasági Bűnözési 
Központot és az Innovációs 
Laboratóriumot, amelyek további 
finanszírozást igényelnek; hangsúlyozza 
ezenkívül, hogy a világjárvány alatt 
megnőtt az olyan bűncselekmények 
száma, mint a kibertámadások és a 
kiberbűnözés, az online 
gyermekbántalmazás és a gyermekek 
szexuális kizsákmányolása, valamint az 
áruhamisítás, és hogy az elmúlt években 
megugrott az olyan új tevékenységek 
száma, mint a környezeti bűnözés, ami a 
bűnözők alkalmazkodóképességét és 
rugalmasságát mutatja, illetve azt, hogy az 
Europolnak ehhez megfelelően 
alkalmazkodnia kell; várakozása szerint az 
ügyfeladatköre az ügynökség 
megbízatásának közelgő, 2021. évi 
felülvizsgálatával tovább fog bővülni; ezért 
úgy véli, hogy kérésének megfelelően 
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184 900 000 eurót kell az ügynökség 
rendelkezésére bocsátani; kéri további 63 
álláshely hozzáadását az ügynökség 
létszámtervéhez;

Or. en

Módosítás 17
Tomas Tobé

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. tudomásul veszi a Bűnüldözési 
Együttműködés Európai Uniós 
Ügynöksége (Europol) előirányzatainak 
11,5%-kal történő növelésére irányuló 
javaslatot, a személyzeti szabályzat hatálya 
alá tartozó személyzet létszámának 
változatlanul hagyása mellett; emlékeztet 
arra, hogy az ügynökségnek fokozott 
operatív támogatást kell nyújtania a 
tagállamoknak, és hogy kérésre a 
közelmúltban új kezdeményezéseket 
indított, például az Európai Pénzügyi és 
Gazdasági Bűnözési Központot és az 
Innovációs Laboratóriumot, amelyek 
további finanszírozást igényelnek; 
várakozása szerint az ügyfeladatköre az 
ügynökség megbízatásának közelgő, 2021. 
évi felülvizsgálatával tovább fog bővülni; 
ezért úgy véli, hogy kérésének megfelelően 
184 900 000 eurót kell az ügynökség 
rendelkezésére bocsátani; kéri további 63 
álláshely hozzáadását az ügynökség 
létszámtervéhez;

5. tudomásul veszi a Bűnüldözési 
Együttműködés Európai Uniós 
Ügynöksége (Europol) előirányzatainak 
11,5%-kal történő növelésére irányuló 
javaslatot, a személyzeti szabályzat hatálya 
alá tartozó személyzet létszámának 
változatlanul hagyása mellett; emlékeztet 
arra, hogy az ügynökségnek fokozott 
operatív támogatást kell nyújtania a 
tagállamoknak, és hogy kérésre a 
közelmúltban új kezdeményezéseket 
indított, például az Európai Pénzügyi és 
Gazdasági Bűnözési Központot és az 
Innovációs Laboratóriumot, amelyek 
további finanszírozást igényelnek; 
várakozása szerint az ügyfeladatköre az 
ügynökség megbízatásának közelgő, 2021. 
évi felülvizsgálatával tovább fog bővülni; 
ezért úgy véli, hogy kérésének megfelelően 
184 900 000 eurót kell az ügynökség 
rendelkezésére bocsátani; kéri további 63 
álláshely hozzáadását az ügynökség 
létszámtervéhez; úgy véli, hogy elegendő 
erőforrást kell elkülöníteni az Europol 
számára, hogy az ügynökség képes legyen 
a vagyon elleni szervezett bűnözés elleni 
küzdelemre; úgy véli, hogy az Europolnak 
fel kell állítania egy új központot 
Európában a vagyon elleni szervezett 
bűnözés megelőzése érdekében;

Or. en
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Módosítás 18
Sabrina Pignedoli, Laura Ferrara

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. tudomásul veszi a Bűnüldözési 
Együttműködés Európai Uniós 
Ügynöksége (Europol) előirányzatainak 
11,5%-kal történő növelésére irányuló 
javaslatot, a személyzeti szabályzat hatálya 
alá tartozó személyzet létszámának 
változatlanul hagyása mellett; emlékeztet 
arra, hogy az ügynökségnek fokozott 
operatív támogatást kell nyújtania a 
tagállamoknak, és hogy kérésre a 
közelmúltban új kezdeményezéseket 
indított, például az Európai Pénzügyi és 
Gazdasági Bűnözési Központot és az 
Innovációs Laboratóriumot, amelyek 
további finanszírozást igényelnek; 
várakozása szerint az ügyfeladatköre az 
ügynökség megbízatásának közelgő, 2021. 
évi felülvizsgálatával tovább fog bővülni; 
ezért úgy véli, hogy kérésének megfelelően 
184 900 000 eurót kell az ügynökség 
rendelkezésére bocsátani; kéri további 63 
álláshely hozzáadását az ügynökség 
létszámtervéhez;

5. tudomásul veszi a Bűnüldözési 
Együttműködés Európai Uniós 
Ügynöksége (Europol) előirányzatainak 
11,5%-kal történő növelésére irányuló 
javaslatot, a személyzeti szabályzat hatálya 
alá tartozó személyzet létszámának 
változatlanul hagyása mellett; különösen 
az Europol emberi erőforrásai 
növelésének hiánya miatt aggódik, mivel 
ez aláássa az Europol 2021. évi fejlesztési 
és operatív tevékenységeit; emlékeztet arra, 
hogy az ügynökségnek fokozott operatív 
támogatást kell nyújtania a tagállamoknak, 
és hogy kérésre a közelmúltban új 
kezdeményezéseket indított, például az 
Európai Pénzügyi és Gazdasági Bűnözési 
Központot és az Innovációs 
Laboratóriumot, amelyek további 
finanszírozást igényelnek; várakozása 
szerint az ügyfeladatköre az ügynökség 
megbízatásának közelgő, 2021. évi 
felülvizsgálatával tovább fog bővülni; ezért 
úgy véli, hogy kérésének megfelelően 
184 900 000 eurót kell az ügynökség 
rendelkezésére bocsátani; kéri további 63 
álláshely hozzáadását az ügynökség 
létszámtervéhez;

Or. en

Módosítás 19
Domènec Ruiz Devesa

Véleménytervezet
5 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

5. tudomásul veszi a Bűnüldözési 
Együttműködés Európai Uniós 
Ügynöksége (Europol) előirányzatainak 
11,5%-kal történő növelésére irányuló 
javaslatot, a személyzeti szabályzat hatálya 
alá tartozó személyzet létszámának 
változatlanul hagyása mellett; emlékeztet 
arra, hogy az ügynökségnek fokozott 
operatív támogatást kell nyújtania a 
tagállamoknak, és hogy kérésre a 
közelmúltban új kezdeményezéseket 
indított, például az Európai Pénzügyi és 
Gazdasági Bűnözési Központot és az 
Innovációs Laboratóriumot, amelyek 
további finanszírozást igényelnek; 
várakozása szerint az ügyfeladatköre az 
ügynökség megbízatásának közelgő, 2021. 
évi felülvizsgálatával tovább fog bővülni; 
ezért úgy véli, hogy kérésének 
megfelelően 184 900 000 eurót kell az 
ügynökség rendelkezésére bocsátani; kéri 
további 63 álláshely hozzáadását az 
ügynökség létszámtervéhez;

5. tudomásul veszi a Bűnüldözési 
Együttműködés Európai Uniós 
Ügynöksége (Europol) előirányzatainak 
11,5%-kal történő növelésére irányuló 
javaslatot, a személyzeti szabályzat hatálya 
alá tartozó személyzet létszámának 
változatlanul hagyása mellett; emlékeztet 
arra, hogy az ügynökségnek fokozott 
operatív támogatást kell nyújtania a 
tagállamoknak, és hogy kérésre a 
közelmúltban új kezdeményezéseket 
indított, például az Európai Pénzügyi és 
Gazdasági Bűnözési Központot és az 
Innovációs Laboratóriumot, amelyek 
további finanszírozást igényelnek; ezért 
úgy véli, hogy 181 325 177 eurót kell az 
ügynökség rendelkezésére bocsátani; kéri 
további 47 álláshely hozzáadását az 
ügynökség létszámtervéhez;

Or. en

Módosítás 20
Gwendoline Delbos-Corfield

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. tudomásul veszi a Bűnüldözési 
Együttműködés Európai Uniós 
Ügynöksége (Europol) előirányzatainak 
11,5%-kal történő növelésére irányuló 
javaslatot, a személyzeti szabályzat hatálya 
alá tartozó személyzet létszámának 
változatlanul hagyása mellett; emlékeztet 
arra, hogy az ügynökségnek fokozott 
operatív támogatást kell nyújtania a 
tagállamoknak, és hogy kérésre a 
közelmúltban új kezdeményezéseket 

5. tudomásul veszi a Bűnüldözési 
Együttműködés Európai Uniós 
Ügynöksége (Europol) előirányzatainak 
11,5%-kal történő növelésére, és a 
személyzeti szabályzat hatálya alá tartozó 
személyzet létszámának változatlanul 
hagyására irányuló javaslatot; megjegyzi, 
hogy az ügynökségnek fokozott operatív 
támogatást kell nyújtania a tagállamoknak, 
és hogy a közelmúltban új 
kezdeményezéseket indított, például az 
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indított, például az Európai Pénzügyi és 
Gazdasági Bűnözési Központot és az 
Innovációs Laboratóriumot, amelyek 
további finanszírozást igényelnek; 
várakozása szerint az ügyfeladatköre az 
ügynökség megbízatásának közelgő, 2021. 
évi felülvizsgálatával tovább fog bővülni; 
ezért úgy véli, hogy kérésének 
megfelelően 184 900 000 eurót kell az 
ügynökség rendelkezésére bocsátani; kéri 
további 63 álláshely hozzáadását az 
ügynökség létszámtervéhez;

Európai Pénzügyi és Gazdasági Bűnözési 
Központot és az Innovációs 
Laboratóriumot; megjegyzi továbbá, hogy 
az Europol feladatköre az ügynökség 
megbízatásának közelgő, 2021. évi 
felülvizsgálatával tovább bővülhet, és 
emlékeztet rá, hogy az Europol 
megbízatása esetleges 
meghosszabbításának minden esetben kéz 
a kézben kell járnia a fokozott parlamenti 
ellenőrzéssel;

Or. en

Módosítás 21
Pernando Barrena Arza

Véleménytervezet
5 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

5. tudomásul veszi a Bűnüldözési 
Együttműködés Európai Uniós 
Ügynöksége (Europol) előirányzatainak 
11,5%-kal történő növelésére irányuló 
javaslatot, a személyzeti szabályzat hatálya 
alá tartozó személyzet létszámának 
változatlanul hagyása mellett; emlékeztet 
arra, hogy az ügynökségnek fokozott 
operatív támogatást kell nyújtania a 
tagállamoknak, és hogy kérésre a 
közelmúltban új kezdeményezéseket 
indított, például az Európai Pénzügyi és 
Gazdasági Bűnözési Központot és az 
Innovációs Laboratóriumot, amelyek 
további finanszírozást igényelnek; 
várakozása szerint az ügyfeladatköre az 
ügynökség megbízatásának közelgő, 2021. 
évi felülvizsgálatával tovább fog bővülni; 
ezért úgy véli, hogy kérésének 
megfelelően 184 900 000 eurót kell az 
ügynökség rendelkezésére bocsátani; kéri 
további 63 álláshely hozzáadását az 
ügynökség létszámtervéhez;

5. tudomásul veszi a Bűnüldözési 
Együttműködés Európai Uniós 
Ügynöksége (Europol) előirányzatainak 
11,5%-kal történő növelésére irányuló 
javaslatot; megjegyzi, hogy az 
ügynökségnek fokozott operatív támogatást 
kell nyújtania a tagállamoknak, és hogy a 
közelmúltban új kezdeményezéseket 
indított, például az Európai Pénzügyi és 
Gazdasági Bűnözési Központot és az 
Innovációs Laboratóriumot; úgy véli 
azonban, hogy az Europol 
költségvetésének megemelése nem lehet 
prioritás, és javasolja, hogy az Europol 
költségvetését tartsák a 2020-as szinten; 
úgy véli, hogy a további finanszírozásról 
és álláshelyekről szóló határozatot, az 
Europol megbízatásának közelgő 
felülvizsgálatára tekintettel, csak a 
jogalkotási folyamat végén lehet 
meghozni; emlékeztet arra, hogy a 
kibővített feladatkör további munkával 
járna az európai adatvédelmi biztos 
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számára;

Or. en

Módosítás 22
Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Michal Šimečka

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza az integrált 
határigazgatás fontosságát a schengeni 
térség működésének biztosítása 
szempontjából; kiemeli az Európai Határ- 
és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) e 
tekintetben betöltött fontos szerepét, és 
felszólít a költségvetés jelentős, 
838 000 000 euróra történő növelésére 
2021-re annak érdekében, hogy az 
ügynökség felépíthesse és kiképezhesse 
készenléti alakulatát, valamint saját 
eszközöket vásárolhasson, ezáltal lehetővé 
téve a sikeres bevetéseket és tagállamok 
operatív támogatását a külső határokon;

6. hangsúlyozza az integrált 
határigazgatás fontosságát a schengeni 
térség működésének biztosítása 
szempontjából; megjegyzi, hogy a Covid19 
kitörése megmutatta, hogy a 
határigazgatás milyen mértékben van 
hatással a különböző területekre, nemcsak 
a biztonság és a migráció, hanem a 
mobilitás tekintetében is; kiemeli az 
Európai Határ- és Partvédelem (Frontex) e 
tekintetben betöltött fontos szerepét; 
sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a 
Bizottság javaslata alatta van az 
ügynökség szabályzatában szereplő 
pénzügyi kimutatás szerint várt 
költségvetésnek, és ezáltal kockáztatja a 
Frontex azon képességét, hogy az Európai 
Bizottság kérésének megfelelően 2024-ig 
felállítsa az európai készenléti 
határellenőrzési alakulatot; hangsúlyozza, 
hogy a 10 000 fős határ- és parti őrség 
toborzása, képzése és bevetése olyan 
kivételes forrásokat igényel, amelyek nem 
csökkenthetők; felszólít a költségvetés 
jelentős, 838 000 000 euróra történő 
növelésére 2021-re annak érdekében, hogy 
az ügynökség felépíthesse és kiképezhesse 
készenléti alakulatát, valamint saját 
eszközöket vásárolhasson, ezáltal lehetővé 
téve a sikeres és időben történő 
bevetéseket és tagállamok operatív 
támogatását a külső határokon;

Or. en
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Módosítás 23
Domènec Ruiz Devesa

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza az integrált 
határigazgatás fontosságát a schengeni 
térség működésének biztosítása 
szempontjából; kiemeli az Európai Határ- 
és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) e 
tekintetben betöltött fontos szerepét, és 
felszólít a költségvetés jelentős, 
838 000 000 euróra történő növelésére 
2021-re annak érdekében, hogy az 
ügynökség felépíthesse és kiképezhesse 
készenléti alakulatát, valamint saját 
eszközöket vásárolhasson, ezáltal lehetővé 
téve a sikeres bevetéseket és tagállamok 
operatív támogatását a külső határokon;

6. tudomásul veszi az Európai Határ- 
és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) által 
az európai integrált határigazgatás 
koordinálásában és kifejlesztésében 
betöltött szerepet; felszólít ezért a 
költségvetés 770 365 795 euróra történő 
növelésére 2021-re annak érdekében, hogy 
az ügynökség felépíthesse és kiképezhesse 
készenléti alakulatát, valamint saját 
eszközöket vásárolhasson, ezáltal lehetővé 
téve a sikeres bevetéseket és tagállamok 
operatív támogatását a külső határokon; 
hangsúlyozza, hogy ennek a feladatnak az 
elvégzése során tiszteletben kell tartani az 
alapvető jogokat; sajnálja, hogy a 
kutatási-mentési eszközök hiánya miatt a 
Földközi-tengeren továbbra is növekszik a 
tengeren történő halálesetek száma; 
hangsúlyozza, hogy a megnövelt 
erőforrásokat a tengeri életmentéshez és a 
Frontex által az alapvető jogok 
betartásának ellenőrzésével kapcsolatban 
végzett munka megerősítéséhez is fel kell 
használni;

Or. en

Módosítás 24
Gwendoline Delbos-Corfield

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza az integrált 
határigazgatás fontosságát a schengeni 

6. hangsúlyozza az integrált 
határigazgatás fontosságát a schengeni 
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térség működésének biztosítása 
szempontjából; kiemeli az Európai Határ- 
és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) e 
tekintetben betöltött fontos szerepét, és 
felszólít a költségvetés jelentős, 
838 000 000 euróra történő növelésére 
2021-re annak érdekében, hogy az 
ügynökség felépíthesse és kiképezhesse 
készenléti alakulatát, valamint saját 
eszközöket vásárolhasson, ezáltal lehetővé 
téve a sikeres bevetéseket és tagállamok 
operatív támogatását a külső határokon;

térség működésének biztosítása 
szempontjából; kiemeli az Európai Határ- 
és Partvédelem (Frontex) e tekintetben 
betöltött szerepét, és emlékeztet arra, hogy 
ez az az ügynökség, amelynek az elmúlt 
években a legjelentősebb mértékben 
emelték a költségvetését;

Or. en

Módosítás 25
Pernando Barrena Arza

Véleménytervezet
6 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza az integrált 
határigazgatás fontosságát a schengeni 
térség működésének biztosítása 
szempontjából; kiemeli az Európai Határ- 
és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) e 
tekintetben betöltött fontos szerepét, és 
felszólít a költségvetés jelentős, 
838 000 000 euróra történő növelésére 
2021-re annak érdekében, hogy az 
ügynökség felépíthesse és kiképezhesse 
készenléti alakulatát, valamint saját 
eszközöket vásárolhasson, ezáltal lehetővé 
téve a sikeres bevetéseket és tagállamok 
operatív támogatását a külső határokon;

6. aggályát fejezi ki amiatt, hogy az 
EU külső határain megnövekedett az 
alapvető jogok megsértése eseteinek 
száma; úgy véli, hogy a Frontex számára 
az évek során előirányzott költségvetést 
inkább az Európai Unióba történő bejutás 
biztonságos és törvényes módjainak 
biztosítására, valamint rövid távon a 
tengeri életmentést szolgáló páneurópai 
kutatási és mentési műveletekre kellene 
felhasználni;

Or. en

Módosítás 26
Karlo Ressler

Véleménytervezet
6 bekezdés
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Véleménytervezet Módosítás

6. hangsúlyozza az integrált 
határigazgatás fontosságát a schengeni 
térség működésének biztosítása 
szempontjából; kiemeli az Európai Határ- 
és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) e 
tekintetben betöltött fontos szerepét, és 
felszólít a költségvetés jelentős, 
838 000 000 euróra történő növelésére 
2021-re annak érdekében, hogy az 
ügynökség felépíthesse és kiképezhesse 
készenléti alakulatát, valamint saját 
eszközöket vásárolhasson, ezáltal lehetővé 
téve a sikeres bevetéseket és tagállamok 
operatív támogatását a külső határokon;

6. hangsúlyozza az integrált 
határigazgatás fontosságát a schengeni 
térség működésének és további 
integrációjának biztosítása szempontjából; 
kiemeli az Európai Határ- és Partvédelmi 
Ügynökség (Frontex) e tekintetben 
betöltött fontos szerepét, és felszólít a 
költségvetés jelentős, 838 000 000 euróra 
történő növelésére 2021-re annak 
érdekében, hogy az ügynökség felépíthesse 
és kiképezhesse készenléti alakulatát, 
valamint saját eszközöket vásárolhasson, 
ezáltal lehetővé téve a sikeres bevetéseket 
és tagállamok operatív támogatását a külső 
határokon;

Or. en

Módosítás 27
Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Michal Šimečka

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. tudomásul veszi az eu-LISA 
kötelezettségvállalási előirányzatainak 
5%-kal történő csökkentését, és a 
kifizetési előirányzatainak 12%-kal 
történő növelését; kiemeli az ügynökség 
által a szabadságon, a biztonságon és a 
jog érvényesülésén alapuló uniós térség 
nagyméretű IT-rendszereinek (EES, 
ETIAS, ECRIS-TCN, EURODAC, VIS, 
SIS) megfelelő végrehajtása és 
üzemeltetési igazgatása, valamint az e 
rendszerek közötti interoperabilitás 
biztosítása tekintetében betöltött fontos 
szerepét, amelynek révén gyorsabbá és 
megbízhatóbbá válik a határigazgatási és 
bűnüldöző hatóságok számára történő 
adatszolgáltatás; sajnálja, hogy a 
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Bizottság javaslata a személyzet 
tekintetében nem felel meg az eu-LISA 
kérésének; kéri, hogy a személyzetet 
további 14 taggal bővítsék ki az 
információs hálózatok és adatbázisok 
biztosításának, az ügynökség működési 
helyszínei kibővítésének és az 
igazgatótanács tevékenységeinek 
támogatása érdekében;

Or. en

Módosítás 28
Sabrina Pignedoli, Laura Ferrara

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. kiemeli az Europol által az uniós 
polgárok védelmének garantálása, 
valamint a nemzeti bűnüldöző hatóságok 
számára a folyton változó biztonsági 
fenyegetések elleni küzdelemhez biztosított 
támogatás tekintetében betöltött döntő 
szerepet; megjegyzi, hogy a Covid19-
válság hatással volt az európai szervezett 
bűnözésre, és a bűncselekmények 
megugrására bizonyos területeken, mint 
például a gyermekek online szexuális 
bántalmazása és az áruhamisítás. 
Hangsúlyozza, hogy a Covid19-válságot 
követő gazdaságélénkítési erőfeszítések 
során a legmagasabb szintű éberséget kell 
tanúsítani annak érdekében, hogy 
megelőzhető legyen a bűnözés 
beszivárgása a legális gazdaságba és 
küzdeni lehessen ellene; úgy véli, hogy 
egy összehangolt uniós megközelítés 
részeként az uniós ügynökségek és 
szervek, mint az Europol, az Európai 
Ügyészség, az Eurojust és az OLAF 
hozzájárulhatnak a szervezett bűnözési 
tevékenységek és az uniós 
gazdaságélénkítési költségvetéssel 
kapcsolatos lehetséges csalások elleni 
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küzdelemhez.

Or. en

Módosítás 29
Pernando Barrena Arza

Véleménytervezet
6 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

6a. szorgalmazza, hogy hozzanak létre 
egy új, a kutatási-mentési műveletek 
támogatását szolgáló költségvetési sort a 
nemzetközi védelemhez való hozzáférés 
garantálása érdekében, összhangban a 
tagállamok által az emberi jogok és a 
tengerjog területén vállalt 
kötelezettségekkel, ideértve az élethez való 
jogot és a visszaküldés tilalmának elvét;

Or. en

Módosítás 30
Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Michal Šimečka

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. tudomásul veszi az Európai 
Ügyészség (EPPO) azon becslését, hogy 
működésének első évében 4300 ügynek és 
2000 nyomozásnak megfelelő információt 
fog feldolgozni; arra számít, hogy a 
munkateher az elkövetkező években 
tovább fog nőni; emlékeztet arra, hogy az 
Európai Ügyészség olyan ügyészség, 
amely kötelező hatáskörökkel rendelkezik; 
aggodalommal veszi tudomásul a 2021. 
évi uniós költségvetési tervezetben javasolt 
alacsony finanszírozási szintet; 

7. tudomásul veszi az Európai 
Ügyészség (EPPO) azon becslését, hogy 
működésének első évében 4300 ügynek és 
2000 nyomozásnak megfelelő információt 
fog feldolgozni; arra számít, hogy a 
munkateher az elkövetkező években az 
EU-nak a következő többéves pénzügyi 
kerethez és a helyreállítási tervhez fűződő 
pénzügyi érdekeinek általános növekedése 
miatt tovább fog nőni, és a nyomozások 
száma 2027-ben el fogja érni a 3700-at; 
emlékeztet arra, hogy az Európai 
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hangsúlyozza, hogy jelentősen, 
55 000 000 euróra kell növelni a 
finanszírozást annak érdekében, hogy az 
Európai Ügyészség eleget tehessen azon 
jogi kötelezettségének, hogy nagy 
mennyiségű dokumentumot fordíttat le a 
bíráknak nemzeti szinten, és kéri, hogy 
biztosítsák számára a kért 140 delegált 
európai ügyészt és 219 alkalmazottat;

Ügyészség olyan ügyészség, amely 
kötelező hatáskörökkel rendelkezik; mély 
aggodalmát fejezi ki a 2021. évi uniós 
költségvetési tervezetben javasolt alacsony 
finanszírozási szint, valamint amiatt, hogy 
a személyzet létszáma csak fele az EPPO 
által kértnek; hangsúlyozza, hogy egy 
ilyen javaslat jelentős hatással lenne az új 
ügynökség azon képességére, hogy meg 
tudja kezdeni tevékenységeit, és teljesíteni 
tudja megbízatását; hangsúlyozza, hogy 
jelentősen, 55 000 000 euróra kell növelni 
a finanszírozást annak érdekében, hogy az 
Európai Ügyészség eleget tehessen azon 
jogi kötelezettségének, hogy nagy 
mennyiségű dokumentumot fordíttat le a 
bíráknak nemzeti szinten, és kéri, hogy 
biztosítsák számára a kért 140 delegált 
európai ügyészt és 219 alkalmazottat;

Or. en

Módosítás 31
Karlo Ressler

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. tudomásul veszi az Európai 
Ügyészség (EPPO) azon becslését, hogy 
működésének első évében 4300 ügynek és 
2000 nyomozásnak megfelelő információt 
fog feldolgozni; arra számít, hogy a 
munkateher az elkövetkező években 
tovább fog nőni; emlékeztet arra, hogy az 
Európai Ügyészség olyan ügyészség, 
amely kötelező hatáskörökkel rendelkezik; 
aggodalommal veszi tudomásul a 2021. évi 
uniós költségvetési tervezetben javasolt 
alacsony finanszírozási szintet; 
hangsúlyozza, hogy jelentősen, 
55 000 000 euróra kell növelni a 
finanszírozást annak érdekében, hogy az 
Európai Ügyészség eleget tehessen azon 
jogi kötelezettségének, hogy nagy 

7. tudomásul veszi az Európai 
Ügyészség (EPPO) azon becslését, hogy 
működésének első évében 4300 ügynek és 
2000 nyomozásnak megfelelő információt 
fog feldolgozni; arra számít, hogy a 
munkateher az elkövetkező években 
tovább fog nőni; emlékeztet arra, hogy az 
Európai Ügyészség olyan ügyészség, 
amely kötelező hatáskörökkel rendelkezik; 
aggodalommal veszi tudomásul a 2021. évi 
uniós költségvetési tervezetben javasolt 
alacsony finanszírozási szintet; 
hangsúlyozza, hogy jelentősen, 
55 000 000 euróra kell növelni a 
finanszírozást annak érdekében, hogy az 
Európai Ügyészség eleget tehessen azon 
jogi kötelezettségének, hogy nagy 



PE655.893v01-00 26/35 AM\1211424HU.docx

HU

mennyiségű dokumentumot fordíttat le a 
bíráknak nemzeti szinten, és kéri, hogy 
biztosítsák számára a kért 140 delegált 
európai ügyészt és 219 alkalmazottat;

mennyiségű dokumentumot fordíttat le a 
bíráknak nemzeti szinten, továbbá annak 
érdekében, hogy különösen a biztonsági 
infrastruktúra esetében fedezni tudja a 
toborzással és a személyzettel kapcsolatos 
költségeket, és kéri, hogy biztosítsák 
számára a kért 140 delegált európai 
ügyészt és 219 alkalmazottat;

Or. en

Módosítás 32
Gwendoline Delbos-Corfield

Véleménytervezet
7 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

7. tudomásul veszi az Európai 
Ügyészség (EPPO) azon becslését, hogy 
működésének első évében 4300 ügynek és 
2000 nyomozásnak megfelelő információt 
fog feldolgozni; arra számít, hogy a 
munkateher az elkövetkező években 
tovább fog nőni; emlékeztet arra, hogy az 
Európai Ügyészség olyan ügyészség, 
amely kötelező hatáskörökkel rendelkezik; 
aggodalommal veszi tudomásul a 2021. évi 
uniós költségvetési tervezetben javasolt 
alacsony finanszírozási szintet; 
hangsúlyozza, hogy jelentősen, 
55 000 000 euróra kell növelni a 
finanszírozást annak érdekében, hogy az 
Európai Ügyészség eleget tehessen azon 
jogi kötelezettségének, hogy nagy 
mennyiségű dokumentumot fordíttat le a 
bíráknak nemzeti szinten, és kéri, hogy 
biztosítsák számára a kért 140 delegált 
európai ügyészt és 219 alkalmazottat;

7. tudomásul veszi az Európai 
Ügyészség (EPPO) azon becslését, hogy 
működésének első évében 4300 ügynek és 
2000 nyomozásnak megfelelő információt 
fog feldolgozni; arra számít, hogy a 
munkateher az elkövetkező években 
tovább fog nőni; emlékeztet arra, hogy az 
Európai Ügyészség olyan ügyészség, 
amely kötelező hatáskörökkel rendelkezik; 
aggodalommal veszi tudomásul a 2021. évi 
uniós költségvetési tervezetben javasolt 
alacsony finanszírozási szintet; 
hangsúlyozza, hogy jelentősen, 
55 500 000 euróra kell növelni a 
finanszírozást annak érdekében, hogy az 
Európai Ügyészség eleget tehessen azon 
jogi kötelezettségének, hogy nagy 
mennyiségű dokumentumot fordíttat le a 
bíráknak nemzeti szinten, és kéri, hogy 
biztosítsák számára a kért 140 delegált 
európai ügyészt és 219 alkalmazottat;

Or. en

Módosítás 33
Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
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Pagazaurtundúa, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, 
Michal Šimečka

Véleménytervezet
7 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7a. hangsúlyozza, hogy a helyreállítási 
terv egy új lehetőséget jelent a bűnözők 
számára a profitszerzéshez, és az európai 
munkahelyek megmentésére és a legális 
gazdaság támogatására szolgáló 
pénzeszközök hűtlen kezeléséhez; úgy véli, 
hogy 2021-ben fokozni kell az uniós 
költségvetéssel kapcsolatos csalások, a 
korrupció, a pénzmosás és a 
bűnszervezetek finanszírozása elleni 
küzdelmet; ebben a tekintetben 
hangsúlyozza az európai bel- és 
igazságügyi együttműködési ügynökségek, 
különösen az Europol, az EPPO, a 
CEPOL, az OLAF és az Eurojust 
megfelelő finanszírozásának fontosságát;

Or. en

Módosítás 34
Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, 
Michal Šimečka

Véleménytervezet
7 b bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

7b. üdvözli a biztonsági unióra 
vonatkozó, a Bizottság által július 24-én 
közzétett új stratégiát, amely a kritikus 
infrastruktúrák védelmére, a 
kiberbűnözés elleni küzdelemre, illetve a 
hibrid fenyegetésekre és a szervezett 
bűnözésre történő reagálásra 
összpontosít; tudomásul veszi a 
gyermekek online szexuális 
bántalmazásáról, a tűzfegyverekről és a 
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kábítószerekről benyújtott három 
cselekvési tervet is; ezért úgy véli, hogy e 
célkitűzések teljesítése érdekében 
megfelelő finanszírozást kell biztosítani az 
uniós költségvetésben és az európai bel- és 
igazságügyi együttműködési ügynökségek 
számára;

Or. en

Módosítás 35
Gwendoline Delbos-Corfield

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. sajnálja, hogy az Európai Unió 
Alapjogi Ügynökségének költségvetését 
0,4%-kal csökkentették; kéri, hogy ehelyett 
emeljék az ügynökség 
kötelezettségvállalási és kifizetési 
előirányzatait 24 600 000 euróra; kéri, 
hogy az ügynökség létszámtervét 
egészítsék ki a IV. besorolási csoportba 
tartozó két AD6-os és két szerződéses 
alkalmazotti álláshellyel; kiemeli, hogy 
megfelelő pénzügyi és személyzeti 
források nélkül az ügynökség esetleg nem 
lesz képes olyan projekteket végrehajtani, 
amelyek megfelelnek az azonosított 
igényeknek;

9. rendkívül sajnálja, hogy az Európai 
Unió Alapjogi Ügynökségének (FRA) 
költségvetését 0,4%-kal csökkentették; 
sürgeti, hogy emeljék az ügynökség 
kötelezettségvállalási és kifizetési 
előirányzatait legalább az ügynökség 
eredeti kérésének megfelelő szintre 
(24 600 000 euróra), és hogy vegyék 
figyelembe az FRA által a Covid19-válság 
során az alapvető jogokra gyakorolt hatás 
szoros figyelemmel kísérése érdekében tett 
további erőfeszítéseket is; sajnálatát fejezi 
ki amiatt, hogy az FRA költségvetése az 
elmúlt években alig emelkedett, és 
hangsúlyozza, hogy ez hatással lehet az 
FRA által végzett munka minőségére, 
amely munka rendkívül hasznosnak 
bizonyult az uniós szakpolitika 
szempontjából; kéri, hogy az ügynökség 
létszámtervét egészítsék ki a IV. besorolási 
csoportba tartozó két AD6-os és két 
szerződéses alkalmazotti álláshellyel; 
kiemeli, hogy megfelelő pénzügyi és 
személyzeti források nélkül az ügynökség 
esetleg nem lesz képes olyan projekteket 
végrehajtani, amelyek megfelelnek az 
azonosított igényeknek;

Or. en
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Módosítás 36
Domènec Ruiz Devesa

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. sajnálja, hogy az Európai Unió 
Alapjogi Ügynökségének költségvetését 
0,4%-kal csökkentették; kéri, hogy ehelyett 
emeljék az ügynökség 
kötelezettségvállalási és kifizetési 
előirányzatait 24 600 000 euróra; kéri, 
hogy az ügynökség létszámtervét 
egészítsék ki a IV. besorolási csoportba 
tartozó két AD6-os és két szerződéses 
alkalmazotti álláshellyel; kiemeli, hogy 
megfelelő pénzügyi és személyzeti 
források nélkül az ügynökség esetleg nem 
lesz képes olyan projekteket végrehajtani, 
amelyek megfelelnek az azonosított 
igényeknek;

9. sajnálja, hogy az Európai Unió 
Alapjogi Ügynökségének költségvetését 
0,4%-kal csökkentették; kéri, hogy ehelyett 
emeljék az ügynökség 
kötelezettségvállalási és kifizetési 
előirányzatait 24 600 000 euróra; kéri, 
hogy az ügynökség létszámtervét 
egészítsék ki a IV. besorolási csoportba 
tartozó két AD6-os és két szerződéses 
alkalmazotti álláshellyel; kiemeli, hogy 
megfelelő pénzügyi és személyzeti 
források nélkül az ügynökség esetleg nem 
lesz képes olyan projekteket végrehajtani, 
amelyek megfelelnek az azonosított 
igényeknek; úgy véli, hogy támogatni kell 
az ügynökséget a Covid19-válságra való 
reagálása tekintetében a közegészség 
védelmére szolgáló tisztességes 
technológiák, az idősek, a romák, illetve a 
migránsok és a menedékkérők védelme, 
valamint a családon belüli erőszak elleni 
küzdelem területén, különösen a 2021-ben 
várható esetleges második hullámra 
tekintettel;

Or. en

Módosítás 37
Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa, Nathalie Loiseau, Anna Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, Michal 
Šimečka

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás
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9. sajnálja, hogy az Európai Unió 
Alapjogi Ügynökségének költségvetését 
0,4%-kal csökkentették; kéri, hogy ehelyett 
emeljék az ügynökség 
kötelezettségvállalási és kifizetési 
előirányzatait 24 600 000 euróra; kéri, 
hogy az ügynökség létszámtervét 
egészítsék ki a IV. besorolási csoportba 
tartozó két AD6-os és két szerződéses 
alkalmazotti álláshellyel; kiemeli, hogy 
megfelelő pénzügyi és személyzeti 
források nélkül az ügynökség esetleg nem 
lesz képes olyan projekteket végrehajtani, 
amelyek megfelelnek az azonosított 
igényeknek;

9. sajnálja, hogy az Európai Unió 
Alapjogi Ügynökségének költségvetését 
0,4%-kal csökkentették; kéri, hogy ehelyett 
emeljék az ügynökség 
kötelezettségvállalási és kifizetési 
előirányzatait 24 600 000 euróra; kéri, 
hogy az ügynökség létszámtervét 
egészítsék ki a IV. besorolási csoportba 
tartozó két AD6-os és két szerződéses 
alkalmazotti álláshellyel; kiemeli, hogy 
megfelelő pénzügyi és személyzeti 
források nélkül az ügynökség esetleg nem 
lesz képes olyan projekteket végrehajtani, 
amelyek megfelelnek az azonosított 
igényeknek, különös tekintettel a 
hátrányos megkülönböztetés és a 
rasszizmus elleni küzdelemre, a 
magánszemélyek adatainak és alapvető 
jogainak többek között a külső határokon 
történő védelmére, a migránsok és 
menekültek védelmére, valamint az 
igazságszolgáltatás és az áldozatok 
jogainak támogatására;

Or. en

Módosítás 38
Pernando Barrena Arza

Véleménytervezet
9 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

9. sajnálja, hogy az Európai Unió 
Alapjogi Ügynökségének költségvetését 
0,4%-kal csökkentették; kéri, hogy ehelyett 
emeljék az ügynökség 
kötelezettségvállalási és kifizetési 
előirányzatait 24 600 000 euróra; kéri, 
hogy az ügynökség létszámtervét 
egészítsék ki a IV. besorolási csoportba 
tartozó két AD6-os és két szerződéses 
alkalmazotti álláshellyel; kiemeli, hogy 
megfelelő pénzügyi és személyzeti 
források nélkül az ügynökség esetleg nem 
lesz képes olyan projekteket végrehajtani, 

9. sajnálja, hogy az Európai Unió 
Alapjogi Ügynökségének költségvetését 
0,4%-kal csökkentették; kéri, hogy ehelyett 
emeljék az ügynökség 
kötelezettségvállalási és kifizetési 
előirányzatait 26 679 000 euróra; kéri, 
hogy az ügynökség létszámtervét 
egészítsék ki a IV. besorolási csoportba 
tartozó hat AD6-os és két szerződéses 
alkalmazotti álláshellyel; kiemeli, hogy 
megfelelő pénzügyi és személyzeti 
források nélkül az ügynökség esetleg nem 
lesz képes olyan projekteket végrehajtani, 
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amelyek megfelelnek az azonosított 
igényeknek;

amelyek megfelelnek az azonosított 
igényeknek, és esetleg nem lesz képes az 
alapvető jogok betartásának megfelelő 
nyomon követésére az EU-ban;

Or. en

Módosítás 39
Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, 
Michal Šimečka

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. úgy véli, hogy az Európai Unió 
Büntető Igazságügyi Együttműködési 
Ügynöksége (Eurojust) előirányzatainak 
javasolt növelése nem elégséges az 
ügynökség előtt álló, a digitalizációval és 
az ügyek folyamatosan növekvő számával 
kapcsolatos kihívások fényében; kéri, hogy 
biztosítsanak 17 további álláshelyet az 
ügynökség számára, és ennek megfelelően 
növeljék költségvetését 43 800 000 euróra;

10. úgy véli, hogy az Európai Unió 
Büntető Igazságügyi Együttműködési 
Ügynöksége (Eurojust) előirányzatainak 
javasolt növelése nem elégséges az 
ügynökség előtt álló, a digitalizációval és 
az ügyek folyamatosan növekvő számával 
kapcsolatos kihívások fényében; kéri, hogy 
biztosítsanak 21 további álláshelyet az 
ügynökség számára, és ennek megfelelően 
növeljék költségvetését 43 800 000 euróra;

Or. en

Módosítás 40
Gwendoline Delbos-Corfield

Véleménytervezet
10 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

10. úgy véli, hogy az Európai Unió 
Büntető Igazságügyi Együttműködési 
Ügynöksége (Eurojust) előirányzatainak 
javasolt növelése nem elégséges az 
ügynökség előtt álló, a digitalizációval és 
az ügyek folyamatosan növekvő számával 
kapcsolatos kihívások fényében; kéri, hogy 

10. úgy véli, hogy az Európai Unió 
Büntető Igazságügyi Együttműködési 
Ügynöksége (Eurojust) előirányzatainak 
javasolt növelése nem elégséges az 
ügynökség előtt álló, az ügyek 
folyamatosan növekvő számával 
kapcsolatos kihívások fényében; kéri, hogy 
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biztosítsanak 17 további álláshelyet az 
ügynökség számára, és ennek megfelelően 
növeljék költségvetését 43 800 000 euróra;

biztosítsanak 17 további álláshelyet az 
ügynökség számára, és ennek megfelelően 
növeljék költségvetését 43 800 000 euróra;

Or. en

Módosítás 41
Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, 
Michal Šimečka

Véleménytervezet
11 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

11. üdvözli az Európai Menekültügyi 
Támogatási Hivatal kötelezettségvállalási 
és kifizetési előirányzatainak 16,5%-os 
javasolt növelését, azonban sajnálja, hogy a 
létszámtervben szereplő álláshelyek száma 
nem növekszik ennek megfelelően; ezért 
kéri, hogy a hivatal létszámtervét további 
50 álláshellyel egészítsék ki; emlékeztet 
arra, hogy a hivatal azt tervezi, hogy az új 
programozási időszakban a 2021-re 
tervezettel megegyező létszámot tart fenn, 
de hangsúlyozza, hogy további 
személyzetre lesz szükség, ha elfogadják 
az Európai Unió Menekültügyi 
Ügynökségéről szóló új rendeletet; kiemeli, 
hogy a további személyzet megerősítené a 
helyszíni műveleteket, a képzések, a 
tájékoztatás és az elemzés, a gyakorlati 
eszközök, az irányítási tevékenységek és az 
adminisztratív funkciók fejlesztését és 
megvalósítását.

11. üdvözli az Európai Menekültügyi 
Támogatási Hivatal kötelezettségvállalási 
és kifizetési előirányzatainak 16,5%-os 
javasolt növelését, azonban sajnálja, hogy a 
létszámtervben szereplő álláshelyek száma 
nem növekszik ennek megfelelően; ezért 
kéri, hogy a hivatal létszámtervét további 
50 álláshellyel egészítsék ki; emlékeztet 
arra, hogy a hivatal azt tervezi, hogy az új 
programozási időszakban a 2021-re 
tervezettel megegyező létszámot tart fenn, 
de hangsúlyozza, hogy további 
személyzetre lesz szükség, ha elfogadják 
az Európai Unió Menekültügyi 
Ügynökségéről szóló új rendeletet; 
emlékeztet arra, hogy az EASO operatív 
tevékenységei az elmúlt években 
jelentősen növekedtek a migrációs válság 
jelentette kihívás kezelése, illetve a 
tagállamoknak a menedékkérők 
fogadásához és a menekültügyi 
eljárásoknak különösen az uniós 
fogadóállomásokon történő 
feldolgozásához biztosított segítségnyújtás 
miatt; hangsúlyozza, hogy az EASO-t több 
új misszióval is megbízták a 
menedékkérelmek elbírálása és a 
menedékkérők EU-n belüli áthelyezése 
területén; kiemeli, hogy a további 
személyzet megerősítené a helyszíni 
műveleteket, a képzések, a tájékoztatás és 
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az elemzés, a gyakorlati eszközök, az 
irányítási tevékenységek és az 
adminisztratív funkciók fejlesztését és 
megvalósítását, miközben az uniós 
migrációs és menekültügyi rendszerekre 
nehezedő nyomás továbbra is nagy.

Or. en

Módosítás 42
Pernando Barrena Arza

Véleménytervezet
11 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

11. üdvözli az Európai Menekültügyi 
Támogatási Hivatal kötelezettségvállalási 
és kifizetési előirányzatainak 16,5%-os 
javasolt növelését, azonban sajnálja, hogy a 
létszámtervben szereplő álláshelyek száma 
nem növekszik ennek megfelelően; ezért 
kéri, hogy a hivatal létszámtervét további 
50 álláshellyel egészítsék ki; emlékeztet 
arra, hogy a hivatal azt tervezi, hogy az új 
programozási időszakban a 2021-re 
tervezettel megegyező létszámot tart fenn, 
de hangsúlyozza, hogy további 
személyzetre lesz szükség, ha elfogadják 
az Európai Unió Menekültügyi 
Ügynökségéről szóló új rendeletet; kiemeli, 
hogy a további személyzet megerősítené a 
helyszíni műveleteket, a képzések, a 
tájékoztatás és az elemzés, a gyakorlati 
eszközök, az irányítási tevékenységek és az 
adminisztratív funkciók fejlesztését és 
megvalósítását.

11. üdvözli az Európai Menekültügyi 
Támogatási Hivatal kötelezettségvállalási 
és kifizetési előirányzatainak 16,5%-os 
javasolt növelését, azonban sajnálja, hogy a 
létszámtervben szereplő álláshelyek száma 
nem növekszik ennek megfelelően; ezért 
kéri, hogy a hivatal létszámtervét további 
50 álláshellyel egészítsék ki; emlékeztet 
arra, hogy a hivatal azt tervezi, hogy az új 
programozási időszakban a 2021-re 
tervezettel megegyező létszámot tart fenn, 
de hangsúlyozza, hogy további 
személyzetre lesz szükség, ha elfogadják 
az Európai Unió Menekültügyi 
Ügynökségéről szóló új rendeletet; kiemeli, 
hogy a további személyzet megerősítené a 
helyszíni műveleteket, a képzések, a 
tájékoztatás és az elemzés, a gyakorlati 
eszközök, az irányítási tevékenységek és az 
adminisztratív funkciók fejlesztését és 
megvalósítását; megjegyzi azonban, hogy 
a nem kormányzati szervezetek 
aggodalmuknak adtak hangot az EASO 
személyzete által alkalmazott interjúztatási 
gyakorlatokkal kapcsolatban, és javasolja, 
hogy képezzenek tartalékot annak 
érdekében, hogy az EASO biztosítékokkal 
rendelkezzen annak biztosítására, hogy a 
személyzete nem érintett az alapvető jogok 
megsértésében a tagállamok számára 
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nyújtott operatív támogatás során;

Or. en

Módosítás 43
Domènec Ruiz Devesa

Véleménytervezet
11 bekezdés

Véleménytervezet Módosítás

11. üdvözli az Európai Menekültügyi 
Támogatási Hivatal kötelezettségvállalási 
és kifizetési előirányzatainak 16,5%-os 
javasolt növelését, azonban sajnálja, hogy a 
létszámtervben szereplő álláshelyek száma 
nem növekszik ennek megfelelően; ezért 
kéri, hogy a hivatal létszámtervét további 
50 álláshellyel egészítsék ki; emlékeztet 
arra, hogy a hivatal azt tervezi, hogy az új 
programozási időszakban a 2021-re 
tervezettel megegyező létszámot tart fenn, 
de hangsúlyozza, hogy további 
személyzetre lesz szükség, ha elfogadják 
az Európai Unió Menekültügyi 
Ügynökségéről szóló új rendeletet; kiemeli, 
hogy a további személyzet megerősítené a 
helyszíni műveleteket, a képzések, a 
tájékoztatás és az elemzés, a gyakorlati 
eszközök, az irányítási tevékenységek és az 
adminisztratív funkciók fejlesztését és 
megvalósítását.

11. üdvözli az Európai Menekültügyi 
Támogatási Hivatal kötelezettségvállalási 
és kifizetési előirányzatainak 16,5%-os 
javasolt növelését, azonban sajnálja, hogy a 
létszámtervben szereplő álláshelyek száma 
nem növekszik ennek megfelelően; ezért 
kéri, hogy a hivatal létszámtervét további 
50 álláshellyel egészítsék ki; hangsúlyozza, 
hogy további személyzetre lesz szükség, ha 
elfogadják az Európai Unió Menekültügyi 
Ügynökségéről szóló új rendeletet; kiemeli, 
hogy a további személyzet megerősítené a 
helyszíni műveleteket, a képzések, a 
tájékoztatás és az elemzés, a gyakorlati 
eszközök, az irányítási tevékenységek és az 
adminisztratív funkciók fejlesztését és 
megvalósítását.

Or. en

Módosítás 44
Gwendoline Delbos-Corfield

Véleménytervezet
11 a bekezdés (új)

Véleménytervezet Módosítás

11a. sürgeti a Bizottságot, a Tanácsot 
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és a tagállamokat, hogy a nemek közötti 
egyenlőség szempontját érvényesítő 
költségvetés-tervezést valamennyi 
közkiadás tekintetében alkalmazzák; 
hangsúlyozza, hogy a nemek közötti 
egyenlőség szempontját érvényesítő 
költségvetés-tervezésnek a költségvetési 
eljárás szerves részévé kell válnia annak 
minden szakaszában és minden 
költségvetési sorban;

Or. en


