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AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,
tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,
tekintettel a Menekültügyi, a Migrációs és az Integrációs Alapra, valamint a rendőrségi
együttműködés, a bűnmegelőzés és a bűnözés elleni küzdelem, valamint a válságkezelés
pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról
szóló, 2014. április 16-i 514/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre1, és különösen
annak 14. cikke (7) bekezdésére,
mivel:
(1)

a C(2015) 1680 bizottsági határozat jóváhagyta Magyarországnak a 2014-től 2020-ig
tartó időszakban a Menekültügyi, a Migrációs és az Integrációs Alapból nyújtott
támogatásra vonatkozó, 2014. augusztus 5-én benyújtott nemzeti programját, valamint
megállapította a Menekültügyi, a Migrációs és az Integrációs Alapból Magyarország
nemzeti programjához nyújtható hozzájárulás maximális összegét.

(2)

A legégetőbb problémák megoldása és a migrációs prioritások végrehajtásának
biztosítása érdekében a költségvetési hatóság megerősítette az Unió 2017. évi
költségvetését a Menekültügyi, a Migrációs és az Integrációs Alap számára nyújtott
1 130 millió EUR-val2.

(3)

A nemzeti programok számára nyújtott további előirányzatokat az 516/2014/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelet I. mellékletével összhangban állapítják meg.

(4)

2017. július 13-án Magyarország a Bizottság elektronikus adatcsererendszerén
(SFC2014) keresztül benyújtotta a nemzeti program felülvizsgált változatát a további
uniós hozzájárulás figyelembevétele érdekében.

(5)

Ez a határozat a 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendelet3 84.
cikke értelmében finanszírozási határozatnak, és a rendelet 85. cikke értelmében jogi
kötelezettségvállalásnak minősül.

1

HL L 150., 2014.5.20., 112. o.
Az Európai Parlament és a Tanács 514/2014/EU rendelete (2014. április 16.) a Menekültügyi, a
Migrációs és az Integrációs Alapra, valamint a rendőrségi együttműködés, a bűnmegelőzés és a bűnözés
elleni küzdelem, valamint a válságkezelés pénzügyi támogatására szolgáló eszközre vonatkozó
általános rendelkezések megállapításáról (HL L 150., 2014.5.20., 168. o.).
Az Európai Parlament és a Tanács 966/2012/EU, Euratom rendelete (2012. október 25.) az Unió
általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról (HL L 298., 2012.10.26., 1. o.).
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(6)

A C(2015) 1680 végrehajtási határozatot ezért ennek megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:
1. cikk
A C(2015) 1680 határozat az alábbiak szerint módosul:
(1)

Az 1. cikk helyébe a következő szöveg lép:
„1. cikk

Magyarországnak a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból a 2014. január 1-jétől
2020. december 31-ig tartó időszakban nyújtott támogatásra vonatkozó, végleges változatában
2017. július 13-án benyújtott, felülvizsgált nemzeti programját a Bizottság jóváhagyja.”
(2)

A 2. cikk helyébe a következő szöveg lép:
„2. cikk

HU

1.

A Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból Magyarország nemzeti
programjához nyújtott hozzájárulás maximális összege 34 455 028 EUR, amelyet az
Unió általános költségvetésének 18 03 01 költségvetési tételéből kell finanszírozni.

2.

A maximális hozzájárulás összege az alábbiakból tevődik össze:
(a)

Az 516/2014/EU rendelet I. mellékletében említett, 23 713 477 EUR-t mértékű
alapösszeg;

(b)

az említett rendelet 17. cikkének megfelelően az uniós áttelepítési programra
elkülönített 400 000 EUR mértékű kiegészítő összeg;

(c)

a nemzetközi védelmet kérelmező személyek Görögországból és
Olaszországból tagállamonkénti kvóták alapján való áthelyezésének céljából
elkülönített 7 764 000 EUR mértékű kiegészítő összeg, az (EU) 2015/1523
határozat 10. cikke és az (EU) 2015/1601 határozat 10. cikke (1) bekezdésének
a) pontja értelmében;

(d)

az 516/2014/EU rendelet I. mellékletének megfelelően elkülönített, 2 577 551
EUR mértékű kiegészítő összeg”.
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2. cikk
Ennek a határozatnak Magyarország a címzettje.
Kelt Brüsszelben, 2017.8.21.-én.

a Bizottság részéről
Christos STYLIANIDES
a Bizottság tagja
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