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Módosítás  39 

Marine Le Pen, Lorenzo Fontana 

az ENF képviselıcsoport nevében 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

a Bizottság 2016. évi munkaprogramjáról 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

D preambulumbekezdés 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

D. mivel Európa versenyképességének a 

globális gazdaságon belüli csökkenése, a 

nagyarányú munkanélküliség, a 

demográfiai változások és különösen a 

népesség fokozódó elöregedése példa 

nélküli kihívások elé állítják az Uniót; 

mivel csak a helyes makrogazdasági 

politikát folytató versenyképes gazdaságok 

lesznek képesek munkahelyeket létrehozni, 

polgáraik életszínvonalát emelni és 

megteremteni azt a jólétet, amely 

finanszírozza a jövıbe történı 

beruházásokat és biztosítja a 

közszolgáltatásokat; mivel a szabad és 

tisztességes verseny elımozdítására 

megerısített hangsúlyt kell fektetni az 

európai gazdaság ambiciózus 

minıségimunkahely-teremtési, növekedési, 

beruházási és globális versenyképességi 

célkitőzéseinek eléréséhez, különösen 

annak fényében, hogy a világ legtöbb 

régiója gyorsabb növekedést tud 

felmutatni, termelékenységük és 

innovációjuk színvonala pedig növekszik; 

D. mivel Európa versenyképességének a 

globális gazdaságon belüli csökkenése, a 

nagyarányú munkanélküliség, az 

ellenırizetlen tömeges bevándorlás és 

különösen a népesség fokozódó 

elöregedése példa nélküli kihívások elé 

állítják az Uniót; mivel csak a helyes 

makrogazdasági politikát folytató 

versenyképes gazdaságok lesznek képesek 

munkahelyeket létrehozni, polgáraik 

életszínvonalát emelni és megteremteni azt 

a jólétet, amely finanszírozza a jövıbe 

történı beruházásokat és biztosítja a 

közszolgáltatásokat; mivel a szabad és 

tisztességes verseny elımozdítására 

megerısített hangsúlyt kell fektetni az 

európai gazdaság ambiciózus 

minıségimunkahely-teremtési, növekedési, 

beruházási és globális versenyképességi 

célkitőzéseinek eléréséhez, különösen 

annak fényében, hogy a világ legtöbb 

régiója gyorsabb növekedést tud 

felmutatni, termelékenységük és 

innovációjuk színvonala pedig növekszik; 
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Módosítás  40 

Marine Le Pen, Lorenzo Fontana 

az ENF képviselıcsoport nevében 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

a Bizottság 2016. évi munkaprogramjáról 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 bekezdés 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

1. sürgeti a Bizottságot, hogy teljes 

mértékben éljen kezdeményezési jogával 

annak érdekében, hogy egyértelmő vezetı 

szerepet biztosítson az Unió számára, és 

különösen azért, hogy megvalósítsa az 

egységes piac kiteljesítését a gazdasági 

unióra, a politikai unióra és a külsı 

fellépésekre vonatkozó stratégiai 

menetrenddel együtt; 

1. sürgeti a Bizottságot, hogy teljes 

mértékben éljen kezdeményezési jogával 

annak érdekében, hogy egyértelmő vezetı 

szerepet biztosítson az Unió számára, és 

különösen azért, hogy a monetáris és 

költségvetési politika, a határellenırzés és 

a menekültügyi és bevándorlási politika 

terén helyreállítsa a tagállamok teljes 

szuverenitását;  

Or. en 
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Módosítás  41 

Marine Le Pen, Lorenzo Fontana 

az ENF képviselıcsoport nevében 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

a Bizottság 2016. évi munkaprogramjáról 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

11 bekezdés 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

11. úgy véli, hogy adott esetben a 

tagállamok strukturális reformjai 

elválaszthatatlan részének kell tekinteni a 

tisztességes és méltányos adópolitika 

kialakítását, és hogy a belsı piacon az adó- 

és a versenypolitikát az érem két 

oldalaként kell kezelni, amely az uniós 

fogyasztók és polgárok javát szolgálja, 

azzal a céllal, hogy továbbra is 

hozzájáruljon a munkahelyteremtéshez; 

támogatja az adóterheknek a munkáról a 

fenntartható adózás egyéb formáira való 

áthelyezését; 

11. úgy véli, hogy adott esetben a 

tagállamok által helyénvalónak ítélt 

strukturális reformok elválaszthatatlan 

részének kell tekinteni a tisztességes és 

méltányos adópolitika kialakítását, és hogy 

a belsı piacon az adó- és a versenypolitikát 

az érem két oldalaként kell kezelni, amely 

az uniós fogyasztók és polgárok javát 

szolgálja, azzal a céllal, hogy továbbra is 

hozzájáruljon a munkahelyteremtéshez; 

támogatja az adóterheknek a munkáról a 

fenntartható adózás egyéb formáira való 

áthelyezését; 

Or. en 
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Módosítás  42 

Marine Le Pen, Lorenzo Fontana 

az ENF képviselıcsoport nevében 

 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

a Bizottság 2016. évi munkaprogramjáról 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

16 bekezdés 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

16. felkéri a Bizottságot, hogy valamennyi 

érdekelt féllel együtt tárjon fel minden 

lehetıséget az Európai Monetáris Unió 

megerısítésére, ellenálló képességének 

növelésére, valamint hogy az fokozza a 

növekedést, a foglalkoztatást és a 

stabilitást olyan szociális vetülettel, 

melynek célja egyrészt az európai szociális 

piacgazdaság megırzése és a kollektív 

tárgyalásokhoz való jog tiszteletben 

tartása, amelynek értelmében biztosított 

lenne a tagállamok szociálpolitikájának 

összehangolása – beleértve az egyes 

tagállamokra jellemzı és általuk 

megállapított minimálbért vagy -

jövedelmet –, másrészt a szegénység és a 

társadalmi kirekesztés elleni küzdelem, a 

munkavállalók munkaerı-piaci 

visszailleszkedésének valamint a 

szakemberek tagállamok közötti önkéntes 

mobilitásának és rugalmasságának 

támogatása; 

16. felkéri a Bizottságot, hogy valamennyi 

érdekelt féllel együtt tárjon fel minden 

lehetıséget a tagállamok monetáris 

szuverenitásának helyreállítására; 

Or. en 
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Módosítás  43 

Marine Le Pen 

az ENF képviselıcsoport nevében 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

a Bizottság 2016. évi munkaprogramjáról 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

19 bekezdés 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

19. üdvözli az európai migrációs stratégiára 

vonatkozó bizottsági menetrendet és a 

kapcsolódó jogalkotási javaslatokat, 

valamint a 2015-ös és 2016-os 

költségvetési kiigazításokra vonatkozó 

javaslatokat, amelyek célja, hogy 

megfelelıen végrehajtsák a migrációs 

stratégia célkitőzéseit; emlékezteti 

azonban a Bizottságot azon 

kötelezettségvállalására, hogy kezeli az 

EU külsı határain egyre növekvı 

nyomást, beleértve a szabálytalan 

migráció és az emberkereskedelem és -

csempészet elleni szigorú intézkedéseket, 

és az irányított bevándorlási politika 

javítását, ami az uniós migrációs és 

külpolitika jobb összekapcsolását jelenti; 

sürgeti a Bizottságot, hogy fejlessze 

tovább az emberi jogokon alapuló 

megközelítés eszközeit a háború és az 

üldöztetés elıl az EU-ban védelmet keresı 

emberekkel kapcsolatban; 

19. elutasítja az európai migrációs 

stratégiára vonatkozó bizottsági 

menetrendet és a kapcsolódó jogalkotási 

javaslatokat, valamint a 2015-ös és 2016-

os költségvetési kiigazításokra vonatkozó 

javaslatokat; 

Or. en 
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Módosítás  44 

Marine Le Pen 

az ENF képviselıcsoport nevében 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

a Bizottság 2016. évi munkaprogramjáról 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

20 bekezdés 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

20. mély aggodalmát fejezi ki a földközi-

tengeri térségi és a nyugat-balkáni 

útvonalat érintı legfrissebb fejlemények 

miatt, ahol rekordszámú szabálytalan 

migráns lépte át az uniós határokat, eddig 

soha nem tapasztalt kihívás elé állítva 

Európát és tagállamait, ami közös, 

határozott európai választ kíván; kifejezi 

támogatását a Bizottság által javasolt 

intézkedések tekintetében, és kéri azok 

gyors elfogadását és tagállamok általi 

végrehajtását; kiemeli, hogy több 

hangsúlyt kell fektetni a Bizottság által 

már elindított kezdeményezésekre, 

különösen az áttelepítési és letelepítési 

javaslatokra, mivel az Olaszország és 

Görögország érdekében elindított 

sürgısségi áttelepítési mechanizmus nem 

megoldás a menekültügyi nyomás hosszú 

távú problémájára, hanem inkább 

próbának tekinthetı a  menekültek 

tömeges beáramlása helyzetében 

alkalmazandó állandó áttelepítési 

mechanizmus rendszerére vonatkozó 

közeljövıbeli jogalkotási javaslat 

vonatkozásában; sürgeti a Bizottságot, 

hogy indítsa el a szükséges mechanizmust, 

amelyet kifejezetten a menekültek tömeges 

20. mély aggodalmát fejezi ki a földközi-

tengeri térségi és a nyugat-balkáni 

útvonalat érintı legfrissebb fejlemények 

miatt, ahol rekordszámú illegális migráns 

lépte át az uniós határokat, eddig soha nem 

tapasztalt kihívás elé állítva Európát és 

tagállamait, ami közös, határozott európai 

választ kíván; 



 

AM\1072801HU.doc PE559.016v01-00 } 

 PE559.021v01-00 } 

 PE559.025v01-00 } 

 PE559.026v01-00 } RC1 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

beáramlásának helyzetére dolgoztak ki; 

kiemeli ugyanakkor, hogy fel kell 

gyorsítani a menedékkérelmek 

feldolgozását és azok visszaküldését, 

akiknek a kérelmét elutasították; kifejezi 

támogatását a migrációs stratégiában 

említett „hotspot” elképzelésre nézve, 

amelynek célja a menedékkérık 

érkezésekor, többek között – azok esetében 

is, akik nem szorulnak védelemre – a 

regisztrációhoz és a menedékkérelmek 

elsı feldolgozásához biztosított operatív 

támogatás fokozása; elutasít minden 

olyan intézkedést, amely ténylegesen 

visszaállítja a határellenırzést, 

veszélyeztetve a schengeni térséget; 

Or. en 
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Módosítás  45 

Marine Le Pen, Lorenzo Fontana 

az ENF képviselıcsoport nevében 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

a Bizottság 2016. évi munkaprogramjáról 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

82 bekezdés 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

82. hangsúlyozza a transzatlanti 

kereskedelmi és befektetési megállapodás 

(TTIP) fontosságát; emlékezteti a 

Bizottságot az egész folyamat során a 

Parlamenttel való együttmőködés, 

információcsere és az átláthatóság 

fontosságára; 

82. elutasítja a transzatlanti kereskedelmi 

és beruházási partnerségi megállapodást 

(TTIP); emlékezteti a Bizottságot a 

Parlamenttel való együttmőködés, 

információcsere és az átláthatóság 

fontosságára; 

Or. en 
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Módosítás  46 

Marine Le Pen, Lorenzo Fontana 

az ENF képviselıcsoport nevében 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

a Bizottság 2016. évi munkaprogramjáról 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

89 bekezdés 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

89. örömmel veszi tudomásul, hogy 

elfogadták a 2015–2020 közötti idıszakra 

vonatkozó európai biztonsági programot, 

valamint a terrorizmus, a határokon 

átnyúló szervezett bőnözés és a 

számítástechnikai bőnözés elleni küzdelem 

terén meghatározott prioritásokat, és 

maradéktalanul támogatja a Bizottság belsı 

biztonsági stratégiára vonatkozó ama 

kötelezettségvállalását, hogy segít kezelni a 

tagállamok belsı biztonságára irányuló, a 

külföldi harcosok és a terrorizmus kapcsán 

felmerülı fenyegetéseket; hangsúlyozza, 

hogy az EU-nak szembe kell szállnia az 

úgynevezett „uniós külföldi harcosok” 

jelentette fokozódó fenyegetéssel, azaz 

olyan személyekkel, akik – többek között 

fegyveres konfliktusokkal összefüggésben 

is – terrorcselekmények elkövetése, 

tervezése vagy elıkészítése, illetve 

terrorista kiképzés tartása vagy az azon 

való részvétel céljából a lakóhelyük vagy 

állampolgárságuk szerinti országtól eltérı 

országba utaznak; egyetért azzal, hogy a 

radikalizálódás megelızését az EU-nak 

kiemelt kérdésként kell kezelnie; 

sajnálattal állapítja meg, hogy a 

munkaprogram nem tartalmaz konkrétabb 

89. örömmel veszi tudomásul, hogy 

elfogadták a 2015–2020 közötti idıszakra 

vonatkozó európai biztonsági programot, 

valamint a terrorizmus, a határokon 

átnyúló szervezett bőnözés és a 

számítástechnikai bőnözés elleni küzdelem 

terén meghatározott prioritásokat, és 

maradéktalanul támogatja a Bizottság belsı 

biztonsági stratégiára vonatkozó ama 

kötelezettségvállalását, hogy segít kezelni a 

tagállamok belsı biztonságára irányuló, a 

külföldi harcosok és a terrorizmus kapcsán 

felmerülı fenyegetéseket; hangsúlyozza, 

hogy az EU-nak szembe kell szállnia az 

úgynevezett iszlamista „uniós külföldi 

harcosok” jelentette fokozódó 

fenyegetéssel, azaz olyan személyekkel, 

akik – többek között fegyveres 

konfliktusokkal összefüggésben is – 

terrorcselekmények elkövetése, tervezése 

vagy elıkészítése, illetve terrorista 

kiképzés tartása vagy az azon való 

részvétel céljából a lakóhelyük vagy 

állampolgárságuk szerinti országtól eltérı 

országba utaznak; egyetért azzal, hogy a 

radikalizálódás megelızését az EU-nak 

kiemelt kérdésként kell kezelnie; 

sajnálattal állapítja meg, hogy a 
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intézkedéseket e téren; munkaprogram nem tartalmaz konkrétabb 

intézkedéseket e téren; 

Or. en 
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Módosítás  47 

Marine Le Pen, Lorenzo Fontana 

az ENF képviselıcsoport nevében 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

a Bizottság 2016. évi munkaprogramjáról 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

90 bekezdés 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

90. felhívja a Bizottságot, hogy elızze meg 

a terrorista személyek mozgását a külsı 

határokon történı ellenırzések 

megerısítésével, az úti okmányok 

rendszeresebb és hatékonyabb 

ellenırzésével, a tiltott 

fegyverkereskedelem és a 

személyazonosság csalárd felhasználása 

elleni fellépéssel, valamint a kockázatot 

jelentı területek meghatározásával; várja a 

Bizottság új javaslatát az intelligens 

határellenırzésrıl szóló csomagra 

vonatkozóan; 

90. felhívja a Bizottságot, hogy elızze meg 

a terrorista személyek mozgását a külsı 

határokon történı ellenırzések 

megerısítésével, az úti okmányok 

rendszeresebb és hatékonyabb 

ellenırzésével, a tiltott 

fegyverkereskedelem és a 

személyazonosság csalárd felhasználása 

elleni fellépéssel, a kockázatot jelentı 

területek meghatározásával, valamint a 

tagállamok felhatalmazásával belsı 

határaik védelmére; várja a Bizottság új 

javaslatát az intelligens határellenırzésrıl 

szóló csomagra vonatkozóan; 

Or. en 
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Módosítás  48 

Marine Le Pen, Lorenzo Fontana 

az ENF képviselıcsoport nevében 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

a Bizottság 2016. évi munkaprogramjáról 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány 

101 bekezdés 

 

Közös állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

101. ismételten felszólít egy átfogó és 

globális megközelítés kialakítására a 

menekültügyi és migrációs politikával 

kapcsolatban; hangsúlyozza, hogy az 

illegális migráció kiváltó okainak kezelése, 

az embercsempészek elleni hatékony 

fellépés, valamint a tagállamok közti 

szolidaritás és felelısségmegosztás 

erısítése révén biztonságot kell nyújtani a 

menedékkérık számára a menekültstátusz 

kérelmezése során, és lehetıvé kell tenni, 

hogy a menekültek ne legyenek 

kénytelenek kockázatos útvonalakat 

választani az EU felé; támogatja a 

migráció iránti igény összekapcsolását az 

Unió külpolitikájával a származási 

országokkal és a tranzitországokkal 

folytatott együttmőködés révén; támogatja 

a Bizottság humanitárius 

segítségnyújtásra irányuló javaslatát; a 

Földközi-tengeren nemrégiben történt 

tragédiák fényében hangsúlyozza, hogy 

további lépésekre van szükség a tengeren 

bekövetkezı halálesetek elkerülése 

érdekében; felszólít a migrációra 

vonatkozó európai menetrendben 

meghatározott közép- és hosszú távú 

kihívások kezelésére és egy átfogó válasz 

101. felszólítja a tagállamokat, hogy 

erısítsék meg menekültügyi és 

bevándorlási politikáikat; hangsúlyozza, 

hogy az illegális migráció kiváltó okainak 

kezelése, az embercsempészek elleni 

hatékony fellépés révén saját régiójukban 

kell biztonságot teremteni a menedékkérık 

számára a menekültstátusz kérelmezése 

során, és lehetıvé kell tenni, hogy a 

menekültek ne legyenek kénytelenek 

kockázatos útvonalakat választani az EU 

felé; 
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kidolgozására; hangsúlyozza, hogy felül 

kell vizsgálni a kék kártyáról szóló 

irányelvet az Európai Unióba való legális 

migráció lehetıségének felkínálása 

érdekében; 

Or. en 

 

 

 


