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JAVASLATOK 

A Költségvetési Bizottság felhívja az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságot mint 

illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 

javaslatokat: 

1. örül, hogy a migrációval kapcsolatban a Bizottság elfogadott egy ambiciózus európai 

stratégiát; sajnálja, hogy az Európai Tanács a nyilatkozatokon túlmenően nem rendelkezik 

ilyen szintű ambíciókkal, és nem képes a Bizottságot támogatva fellépni; 

2. üdvözli a Bizottság arra irányuló javaslatát, hogy létrehoz egy mechanizmust, amelynek 

keretében 2016-ban és 2017-ben 40 000 embert helyeznek át, összesen 240 000 000 euró 

költséggel; támogatja azon néhány tagállam erőfeszítéseit, amelyek elfogadták a Bizottság 

által javasolt, vagy néhány esetben még annál is magasabb számokat, ugyanakkor 

sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy néhány tagállam vonakodása miatt még mindig nem 

sikerült elérni a 40 000 fős értéket; 

3. szintén üdvözli a Bizottság áttelepítési programra irányuló ajánlását, és örül, hogy 2015-re 

és 2016-ra további 50 000 000 eurót különítettek el erre a célra; hangsúlyozza, hogy az 

elkülönített összegnek a migrációs áramlás jövőbeni alakulásától függően igazodnia kell a 

tényleges szükségletekhez, és ezért azt megfelelően ki kell igazítani; 

4. támogatja a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap (AMIF) forrásainak 57 000 000 

euróval történő növelését az 5. költségvetés-módosítási tervezetben 2015-re és több mint 

169 000 000 eurós növelését (171 900 000 euró az átprogramozással) a 2016-os 

költségvetési tervezetben; sajnálattal állapítja azonban meg, hogy bár az alapon belül a 

közös európai menekültügyi rendszer megerősítésére és fejlesztésére szolgáló összegek 

174 000 000 euróval nőnek (161 694 285 euró az átprogramozással), a legális 

bevándorlás, az integráció és a jobb, tisztességesebb és hatékonyabb visszaküldési 

stratégiák javításának támogatására rendelkezésre álló összegek közel 5 000 000 euróval 

csökkennek (+9 985 847 euró az átprogramozással); 

5. kéri a Bizottságot, hogy a többéves pénzügyi keret 2016 végéig esedékes 

felülvizsgálatával összefüggésben a lehető legpontosabban értékelje a Menekültügyi, 

Migrációs és Integrációs Alap igényeit 2020-ig, és ez alapján nyújtson be javaslatot a 3. 

fejezet előirányzatainak növelésére, és adott esetben azok elosztásának kiigazítására az 

alapot végrehajtó különböző programok között; hangsúlyozza továbbá, hogy e 

finanszírozásoknak tényleges európai hozzáadott értéket kell képezniük, nem 

támogathatják egyszerűen a már létező nemzeti programokat; 

6. az átláthatóság és az éves előirányzatok alapot végrehajtó különböző programok és 

eszközök közötti elosztásának jobb ellenőrzése érdekében szándékában áll módosítani a 

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap költségvetési nómenklatúráját; azt kívánja, 

hogy a jövőben az alap nagyobb rugalmasságot élvezhessen; 

7. üdvözli a FRONTEX előirányzatának 41 245 000 eurós növelését a 2016-os költségvetés 

tervezetében; megbízható adatokat kér a Triton és a Poszeidón műveletek költségeiről; 

sajnálja, hogy az ügynökség varsói letelepedése után 11 évvel még mindig nem jött létre 

székhely-megállapodás a FRONTEX és a lengyel állam között, ami miatt az ügynökség 
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munkatársai nem végezhetik munkájukat a lehető legjobb körülmények között; kéri a 

Bizottságot, hogy adjon több információt a FRONTEX megbízatásának a visszaküldések 

megszervezésével kapcsolatos módosítására irányuló javaslatról; 

8. nyugtázza, hogy a Tanács nem csökkentette a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs 

Alap (AMIF) és a Belső Biztonsági Alap (ISF) 3. fejezeten belüli fő sorait, és 

hangsúlyozza, hogy növelésre lenne szükség; bírálja ugyanakkor, hogy csökkentést 

hajtottak végre a Fejlesztési Együttműködési Eszköz (DCI) migrációra és menekültügyre 

vonatkozó tételében (-200 000 euró a kötelezettségvállalási és -5 millió euró a kifizetési 

előirányzatok esetében), csakúgy, mint a mediterrán országokon és a keleti partnerség 

országain belüli szegénységcsökkentést célzó tételekben (-50 millió, illetve -12 millió 

euró a kifizetési előirányzatok tekintetében) és általában véve az Előcsatlakozási 

Támogatási Eszköz (IPA) vonatkozásában; meggyőződése, hogy a javasolt csökkentések a 

jövőbeni migrációs áramlások kezelésére irányuló általános stratégiára nézve 

kontraproduktívak; 

9. hangsúlyozza, hogy az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatalnak a jövőben egyre 

nagyobb szerepet kellene játszania a menekültügy kezelésében; megállapítja, hogy az 5. 

költségvetésmódosítás-tervezet csak 4 fővel növeli alkalmazottai számát, ami 

egyértelműen nem elegendő, és hogy a 2016-os költségvetés tervezetében szereplő 

csökkentés (címzett bevételek nélkül) teljesen ellentmond a jelenlegi valós igényeknek; 

10. elismeri az Europol embercsempészettel szembeni küzdelemben betöltött szerepét és 

konkrétabban a bűnszervezetekkel szembeni tevékenységeit, amelyekhez további 

személyzetre van szükség legalább három újonnan létrejött gócponton; rámutat arra, hogy 

a létszámterv mindössze három személlyel történő bővítése nem elegendő e rendkívül 

nehéz feladatok ellátásához, és hogy a 2016-os költségvetési tervezetben e célra 

előirányzott összegek nem biztosítanak elegendő forrást ahhoz, hogy megfelelően végre 

lehessen hajtani ezeket a feladatokat; 

11. kéri, hogy a bel- és igazságügyi ügynökségek alkalmazottainak számát ne csökkentsék, és 

ne csoportosítsák át őket automatikusan; egy valódi közép és hosszú távú stratégia 

megvalósítására szólít fel ezen ügynökségek vonatkozásában; 

12. üdvözli a menekültügy és a migráció előirányzatainak tervezett növelését a 2016-os 

költségvetés tervezetében; rámutat arra, hogy a fel nem használt összegeket át lehet 

csoportosítani más költségvetési tételekre az európai migrációs stratégiában 

felvázoltakhoz hasonló váratlan kihívások és fejlemények kezelése érdekében; 

13. a tagállamokban tapasztalt csalások és hivatali visszaélések fényében elengedhetetlennek 

tartja a bevándorláshoz kapcsolódó valamennyi forrás szoros ellenőrzését, különös 

tekintettel a közbeszerzési és az alvállalkozói eljárásokra. 
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