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HELYESBÍTÉS
az uniós költségvetés védelmét szolgáló általános feltételrendszerről szóló, 2020. december 

16-i (EU, Euratom) 2020/2092 európai parlamenti és tanácsi rendelethez
(HL L 433I., 2020.12.22., 1. o.)

(az Európai Parlament által 2020. december 16-án a szóban forgó rendelet elfogadására 
tekintettel második olvasatban elfogadott álláspont

P9_TA(2020)0356)
(09980/1/2020 – C9-0407/2020 – 2018/0136(COD))

Az Európai Parlament eljárási szabályzata 241. cikke alapján a szóban forgó rendelet a 
következőképpen kerül helyesbítésre:

1. A 4. oldalon, a (19) preambulumbekezdés második albekezdésében, a második 

mondat 

szövege:

„A Bizottságnak ezen információk nyomán el kell járnia annak ellenőrzése érdekében, hogy 

az alkalmazandó szabályokat betartották-e, különös tekintettel az Európai Regionális 

Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra és az Európai 

Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések, valamint az előbbiekre és a 

Menekültügyi és Migrációs Alapra, a Belső Biztonsági Alapra és a Határigazgatási és 

Vízumeszközre vonatkozó pénzügyi szabályok megállapításáról szóló, 2020…. -i (EU) 

2020/... európai parlamenti és tanácsi rendelet ( 13) [63. cikkére, 68. cikke (1) bekezdésének b) 

pontjára és 98. cikkére].

________________

(13) A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.”,
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helyesen:

A Bizottságnak ezen információk nyomán el kell járnia annak ellenőrzése érdekében, hogy az 

alkalmazandó szabályokat betartották-e, különös tekintettel az (EU) 2021/1060 európai 

parlamenti és tanácsi rendelet (13) 69. cikkére, 74. cikke (1) bekezdésének b) pontjára és 104. 

cikkére.

_________________

(13) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2021/1060 rendelete (2021. június 24.) az 

Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra, 

az Igazságos Átmenet Alapra és az Európai Tengerügyi, Halászati és Akvakultúra-alapra 

vonatkozó közös rendelkezések, valamint az előbbiekre és a Menekültügyi, Migrációs és 

Integrációs Alapra, a Belső Biztonsági Alapra és a határigazgatás és a vízumpolitika pénzügyi 

támogatására szolgáló eszközre vonatkozó pénzügyi szabályok megállapításáról (HL L 231., 

2021.6.30., 159. o.).”
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3. A 8. oldalon, az 5. cikk (5) bekezdésének

szövege:

„(5) A végső címzettek vagy kedvezményezettek által az e cikk (4) bekezdésének 

megfelelően szolgáltatott információk alapján a Bizottság minden tőle telhetőt megtesz annak 

biztosítása érdekében, hogy az e cikk (2) bekezdésében említetteknek megfelelően a 

kormányzati szervek vagy a tagállamok által fizetendő minden esedékes összeget ténylegesen 

kifizessenek a végső címzettek vagy kedvezményezettek részére, különösen az Európai 

Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alap Pluszra, a Kohéziós Alapra és az 

Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések, valamint az 

előbbiekre és a Menekültügyi és Migrációs Alapra, a Belső Biztonsági Alapra és a 

Határigazgatási és Vízumeszközre vonatkozó pénzügyi szabályok megállapításáról szóló 

(EU) 2020/... rendelet [63. cikkével, 68. cikke (1) bekezdésének b) pontjával és 98. cikkével] 

összhangban.”,

helyesen:

„(5) A végső címzettek vagy kedvezményezettek által az e cikk (4) bekezdésének 

megfelelően szolgáltatott információk alapján a Bizottság minden tőle telhetőt megtesz annak 

biztosítása érdekében, hogy az e cikk (2) bekezdésében említetteknek megfelelően a 

kormányzati szervek vagy a tagállamok által fizetendő minden esedékes összeget ténylegesen 

kifizessenek a végső címzettek vagy kedvezményezettek részére, különösen az (EU) 

2021/1060 rendelet 69. cikkével, 74. cikke (1) bekezdésének b) pontjával és 104. cikkével 

összhangban.”.


