
9. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY  
Állásfoglalás-tervezet a migráció fenntartható uniós 

megközelítéséről  

 

RESOL-VI-003  

 

2. pont  

 

A következőképpen egészítendő ki:  

NICA Alin Adrian  

BORBOLY Csaba  

BRĂILOIU Ovidiu  

CATRINOIU Gheorghe  

DRĂGHICI Emil  

FALCĂ Gheorghe  

FILIPESCU Răducu George  

GÂJU Mariana  

MORARU Victor  

OPREA Emilian  

PRIOTEASA Ion  

ŞTEF Mihai Adrian  

STEPANESCU Mihai  

TEBAN Adrian Ovidiu  

ŢUŢUIANU Adrian  

 

Állásfoglalás-tervezet Módosítás  

úgy véli, hogy a migráció uniós megközelítésének 

hosszú távon fenntarthatónak kell lennie és a migráció 

minden aspektusára ki kell terjednie, köztük a 

humanitárius kötelezettségekre, a menedékkérőkre, a 

gazdasági migránsokra, a csempészetre és az 

emberkereskedelemre, az Unión kívüli országok 

fejlődésére és stabilitására és Európa demográfiai 

kihívásaira. Hangsúlyozza, hogy a migráció a fejlődés 

alapvető eleme, mely ideális esetben nemcsak a 

migránsok, hanem a befogadó és a származási 

országok javát is szolgálja, mivel lehetőséget nyújt az 

eszmecserére és ösztönzi az innovációt és a 

sokszínűséget. Az RB figyelmeztet mindenkit, aki 

politikai felelősséggel bír, hogy óvakodjon a 

migránsok vagy a migráció megbélyegzésétől;  

úgy véli, hogy a migráció uniós megközelítésének 

hosszú távon fenntarthatónak kell lennie és a migráció 

minden aspektusára ki kell terjednie, köztük a 

humanitárius kötelezettségekre, a menedékkérőkre, a 

gazdasági migránsokra, a csempészetre és az 

emberkereskedelemre, az Unión kívüli országok 

fejlődésére és stabilitására és Európa demográfiai 

kihívásaira. Hangsúlyozza, hogy a bevándorlás, ha 

erre a jogi kereten belül kerül sor, a fejlődés alapvető 

eleme, mely ideális esetben nemcsak a bevándorlók, 

hanem a befogadó és a származási országok javát is 

szolgálja, mivel lehetőséget nyújt az eszmecserére és 

ösztönzi az innovációt és a sokszínűséget. Az RB 

figyelmeztet mindenkit, aki politikai felelősséggel bír, 

hogy óvakodjon a bevándorlók vagy a bevándorlás 

megbélyegzésétől;  

 

Indokolás  

 

A második megállapítás értelmetlen, ha a migrációra vonatkozik (migráció = egyes törzsek vagy egyes népek 

gazdasági, társadalmi, politikai vagy természeti tényezők miatti egyik területről másikra történő tömeges 

vándorlása). Ezért kell a legális bevándorlásra, mint a migránsoknak ajánlott alternatívára hivatkozni. 

 

_____________ 

 

RO-KB/am 

 

 

 

 

 



10. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY  
Állásfoglalás-tervezet a migráció fenntartható uniós 

megközelítéséről  

 

RESOL-VI-003  

 

2. pont  

 

A következőképpen egészítendő ki:  

NICA Alin Adrian  

BORBOLY Csaba  

BRĂILOIU Ovidiu  

CATRINOIU Gheorghe  

DRĂGHICI Emil  

FALCĂ Gheorghe  

FILIPESCU Răducu George  

GÂJU Mariana  

MORARU Victor  

OPREA Emilian  

PRIOTEASA Ion  

ŞTEF Mihai Adrian  

STEPANESCU Mihai  

TEBAN Adrian Ovidiu  

ŢUŢUIANU Adrian  

 

Állásfoglalás-tervezet Módosítás  

úgy véli, hogy a migráció uniós megközelítésének 

hosszú távon fenntarthatónak kell lennie és a migráció 

minden aspektusára ki kell terjednie, köztük a 

humanitárius kötelezettségekre, a menedékkérőkre, a 

gazdasági migránsokra, a csempészetre és az 

emberkereskedelemre, az Unión kívüli országok 

fejlődésére és stabilitására és Európa demográfiai 

kihívásaira. Hangsúlyozza, hogy a migráció a fejlődés 

alapvető eleme, mely ideális esetben nemcsak a 

migránsok, hanem a befogadó és a származási 

országok javát is szolgálja, mivel lehetőséget nyújt az 

eszmecserére és ösztönzi az innovációt és a 

sokszínűséget. Az RB figyelmeztet mindenkit, aki 

politikai felelősséggel bír, hogy óvakodjon a 

migránsok vagy a migráció megbélyegzésétől;  

úgy véli, hogy a migráció uniós megközelítésének 

egységesnek, szolidárisnak és hosszú távon 

fenntarthatónak kell lennie és a migráció minden 

aspektusára ki kell terjednie, köztük a humanitárius 

kötelezettségekre, a menedékkérőkre, a gazdasági 

migránsokra, a csempészetre és az 

emberkereskedelemre, az Unión kívüli országok 

fejlődésére és stabilitására és Európa demográfiai 

kihívásaira. Hangsúlyozza, hogy a migráció a fejlődés 

alapvető eleme, mely ideális esetben nemcsak a 

migránsok, hanem a befogadó és a származási 

országok javát is szolgálja, mivel lehetőséget nyújt az 

eszmecserére és ösztönzi az innovációt és a 

sokszínűséget. Az RB figyelmeztet mindenkit, aki 

politikai felelősséggel bír, hogy óvakodjon a 

migránsok vagy a migráció megbélyegzésétől;  

 

Indokolás  

 

Az európai szintű migráció tekintetében fontos az egységes szabályozás, hogy növekedjen az erre a kihívásra 

adandó válasz hatékonysága, és hogy a migráció terhe ne nehezedjen egyedül az ezzel a problémával 

szembesülő tagállamokra.  

 

_____________ 

 

RO-KB/am 

 

 

 

 

 



37. MÓDOSÍTÓ INDÍTVÁNY  
Állásfoglalás-tervezet a migráció fenntartható uniós 

megközelítéséről  

 

RESOL-VI-003  

 

7. pont  

 

A következőképpen egészítendő ki:  

NICA Alin Adrian  

BORBOLY Csaba  

BRĂILOIU Ovidiu  

CATRINOIU Gheorghe  

DRĂGHICI Emil  

FALCĂ Gheorghe  

FILIPESCU Răducu George  

GÂJU Mariana  

MORARU Victor  

OPREA Emilian  

PRIOTEASA Ion  

ŞTEF Mihai Adrian  

STEPANESCU Mihai  

TEBAN Adrian Ovidiu  

ŢUŢUIANU Adrian  

 

Állásfoglalás-tervezet Módosítás  

üdvözli, hogy növelték az EU Triton és Poszeidón 

műveleteinek költségvetését, és hogy 15 tagállam 

vállalta, hogy további forrásokat bocsát rendelkezésre. 

Ennek révén az EU vészhelyzetben hatékonyabban tud 

reagálni. Hangsúlyozza továbbá, hogy mindkét 

művelet földrajzi hatályát az aktuális problémákhoz 

kell igazítani. Rámutat arra, hogy olyan 

mechanizmusra van szükség, amely az eredményes 

mentési műveletek változó követelményeinek 

megfelelően lehetővé teszi e keretek további növelését 

mindaddig, amíg e műveletekre szükség van. Reméli 

továbbá, hogy minden tagállam vállalja majd, hogy 

szükség esetén további forrásokat bocsát 

rendelkezésre. Hangsúlyozza emellett, hogy a 

pénzügyi és egyéb erőforrásokat minél előbb fel kell 

szabadítani, ezt nem hátráltathatják felesleges 

bürokratikus eljárások;  

üdvözli, hogy növelték az EU Triton és Poszeidón 

műveleteinek költségvetését, és hogy 15 tagállam 

vállalta, hogy további forrásokat bocsát rendelkezésre. 

Ennek révén az EU vészhelyzetben hatékonyabban tud 

reagálni. Hangsúlyozza továbbá, hogy mindkét 

művelet földrajzi hatályát az aktuális problémákhoz 

kell igazítani. Rámutat arra, hogy olyan 

mechanizmusra van szükség, amely az eredményes 

mentési műveletek változó követelményeinek 

megfelelően lehetővé teszi e keretek további növelését 

mindaddig, amíg e műveletekre szükség van. Reméli 

továbbá, hogy minden tagállam vállalja majd, hogy 

szükség esetén további forrásokat bocsát 

rendelkezésre. Hangsúlyozza emellett, hogy a 

pénzügyi és egyéb erőforrásokat minél előbb fel kell 

szabadítani, ezt nem hátráltathatják felesleges 

bürokratikus eljárások;  

 

Indokolás  

 

Szerkesztői hiba (a magyar nyelvű változatot nem érinti). 

 

_____________ 

 

RO-KB/am 

 


