
 

AD\1071375LV.doc  PE560.807v02-00 

LV Vienoti daudzveidībā LV 

Eiropas Parlaments 
2014 - 2019  

 

Budžeta komiteja 
 

2015/2095(INI) 

4.9.2015 

ATZINUMS 

Sniegusi Budžeta komiteja 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejai 

par stāvokli Vidusjūras reģionā un vajadzību pēc ES holistiskas pieejas 

migrācijas jomā 

(2015/2095(INI)) 

Atzinuma sagatavotājs: Gérard Deprez 

 



 

PE560.807v02-00 2/5 AD\1071375LV.doc 

LV 

PA_NonLeg 



 

AD\1071375LV.doc 3/5 PE560.807v02-00 

 LV 

IEROSINĀJUMI 

Budžeta komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu 

komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. atzinīgi vērtē to, ka Komisija ir pieņēmusi vērienīgu ES programmu migrācijas jomā; pauž 

nožēlu par to, ka Eiropadome neīsteno tikpat vērienīgu pieeju, kāda tiek pausta tās 

paziņojumos, un ka tā neatbalsta Komisiju; 

2. atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikumu par mehānisma ieviešanu 40 000 personu 

pārcelšanai 2016. un 2017. gadā ar kopējām izmaksām EUR 240 000 000 apmērā; atbalsta 

to dažu dalībvalstu centienus, kuras ir pieņēmušas Komisijas ierosināto cilvēku skaitu un 

dažos gadījumos to pat pārsniegušas, taču vienlaikus pauž nožēlu par to, ka dažu 

dalībvalstu neatsaucības dēļ 40 000 cilvēku skaits vēl nav sasniegts; 

3. tāpat atzinīgi vērtē Komisijas ieteikumu izveidot pārvietošanas programmu un papildu 

EUR 50 000 000 piešķiršanu šajā nolūkā 2015. un 2016. gadam; uzsver, ka atvēlētajai 

summai būtu jāatbilst reālajām vajadzībām atkarībā no turpmākajām migrācijas plūsmām 

un ka līdz ar to šī summa būtu attiecīgi jāpielāgo; 

4. atzinīgi vērtē lēmumu palielināt Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondam (AMIF) 

paredzētos līdzekļus 2015. gadā par EUR 57 000 000 budžeta grozījumu projektā Nr. 5 un 

vairāk nekā EUR 169 000 000 piešķiršanu (EUR 171 900 000 pēc pārplānošanas) 

2016. gada budžeta projektā; tomēr pauž nožēlu — lai gan šim fondam pieejamie līdzekļi 

kopējas Eiropas patvēruma sistēmas izveidei un nostiprināšanai ir palielināti par vairāk 

nekā EUR 174 000 000 (EUR 161 694 285 pēc pārplānošanas), summas, kas paredzētas 

legālas migrācijas, integrācijas un taisnīgas un efektīvas atpakaļnosūtīšanas stratēģiju 

atbalstam, tiek samazinātas par EUR 5 000 000 (+ EUR 9 985 847 pēc pārplānošanas); 

5. aicina Komisiju pēc iespējas precīzāk izvērtēt AMIF vajadzības līdz 2020. gadam un, 

pamatojoties uz šīm vajadzībām, iesniegt priekšlikumu par 3. izdevumu kategorijas 

līdzekļu palielinājumu, un attiecīgā gadījumā koriģēt sadalījumu starp dažādajām 

īstenošanas programmām saistībā ar finanšu plāna pārskatīšanu līdz 2016. gada beigām; 

uzsver arī nepieciešamību pēc šāda finansējuma, lai nodrošinātu patiesu Eiropas 

pievienoto vērtību, nevis vienkārši atbalstītu pašreizējās valstu programmas; 

6. pauž vēlmi mainīt AMIF budžeta nomenklatūru, lai padarītu to pārredzamāku un 

vienkāršotu uzraudzību pār gada apropriāciju sadali starp dažādajām īstenošanas 

programmām un instrumentiem; prasa, lai turpmāk šim fondam tiktu nodrošinātas lielākas 

elastības iespējas; 

7. atzinīgi vērtē aģentūrai Frontex paredzētā finansējuma palielinājumu EUR 41 245 000 

apmērā 2016. gada budžeta projektā; prasa sniegt ticamus datus par operāciju Triton un 

Poseidon izmaksām; pauž nožēlu par to, ka 11 gadus pēc tās dibināšanas Varšavā 

joprojām nav parakstīts mītnes nolīgums starp Frontex un Polijas valdību, tādējādi 

neļaujot šīs aģentūras darbiniekiem strādāt optimālos apstākļos; aicina Komisiju sniegt 

vairāk informācijas par priekšlikumu grozīt Frontex pilnvaras attiecībā uz 

atpakaļnosūtīšanas organizēšanu; 
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8. atzīst, ka Padome nav ierobežojusi AMIF un Iekšējās drošības fonda (ISF) galvenos 

darbības virzienus 3. izdevumu kategorijā, uzsverot, ka būs nepieciešams palielinājums; 

tomēr pauž kritiku par to, ka ir samazināti līdzekļi migrācijai un patvērumam attīstības 

sadarbības instrumenta (ASI) ietvaros (- EUR 200 000 saistību apropriācijās, - EUR 5 

miljoni maksājumu apropriācijās) un nabadzības ierobežošanai Vidusjūras reģiona valstīs 

(- EUR 50 miljoni maksājumu apropriācijās), Austrumu partnerībai (- EUR 12 miljoni 

maksājumu apropriācijās) un  Pirmspievienošanās palīdzības instrumentam kopumā; 

uzskata, ka ierosinātie samazinājumi ir nelietderīgi saistībā ar turpmāko migrācijas plūsmu 

vispārējās pārvaldības stratēģiju; 

9. uzsver, ka Eiropas Patvēruma atbalsta birojam ir lūgts nākotnē uzņemties lielāku lomu 

patvēruma pārvaldībā; norāda, ka darbinieku skaita palielināšana par 4 cilvēkiem ir 

viennozīmīgi nepietiekama un ka tam pieejamo līdzekļu samazināšana, neskaitot 

piešķirtos ieņēmumus, 2016. gada budžeta projektā ir pretrunā pašreizējām reālajām 

vajadzībām, kas prasa līdzekļu palielināšanu; 

10. atzīst Eiropola lomu cilvēku tirdzniecības apkarošanā un jo īpaši kriminālo tīklu 

apkarošanas darbības, kuru īstenošanai ir vajadzīgi papildu darbinieki vismaz trijos 

jaunizveidotos karstajos punktos; norāda, ka tikai vēl trīs cilvēku pieņemšana darbā ir 

nepietiekama, lai veiktu šos ārkārtīgi sarežģītos pienākumus, un ka tam 2016. gada 

budžeta projektā piešķirtais finansējums nenodrošina pietiekamus līdzekļus, lai pienācīgi 

veiktu šos pienākumus; 

11. uzsver, ka nedrīkst samazināt TI aģentūru darbinieku skaitu vai automātiski pārcelt viņus 

citā amatā; prasa izstrādāt reālistisku vidēja un ilga termiņa stratēģiju attiecībā uz šīm 

aģentūrām; 

12. atzinīgi vērtē patvērumam un imigrācijai paredzēto palielinājumu 2016. gada budžeta 

projektā; uzsver, ka neiztērētie naudas līdzekļi var tikt nodoti citām budžeta pozīcijām, lai 

risinātu neparedzētus problēmuzdevumus un situācijas, kā izklāstīts Eiropas programmā 

migrācijas jomā; 

13. uzskata, ka ir būtiski cieši uzraudzīt, kā tiek izmantots jebkāds finansējums, kas saistīts ar 

imigrāciju, jo īpaši attiecībā uz līgumslēgšanas un apakšuzņēmumu līgumu slēgšanas 

procedūrām, ņemot vērā daudzos dalībvalstīs notikušos krāpšanas un nepareizas 

pārvaldības gadījumus. 



 

AD\1071375LV.doc 5/5 PE560.807v02-00 

 LV 

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS 

Pieņemšanas datums 3.9.2015    

Galīgais balsojums +: 

–: 

0: 

23 

4 

3 

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā 

balsošanā 

Nedzhmi Ali, Jonathan Arnott, Lefteris Christoforou, Jean-Paul 

Denanot, Gérard Deprez, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal 

Rubial, Carlos Iturgaiz, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír 

Maňka, Ernest Maragall, Clare Moody, Siegfried Mureşan, Victor 

Negrescu, Liadh Ní Riada, Patricija Šulin, Eleftherios Synadinos, Paul 

Tang, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, 

Marco Zanni 

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā 

balsošanā 

Anneli Jäätteenmäki, Andrey Novakov, Nils Torvalds, Tomáš 

Zdechovský 

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija 

klāt galīgajā balsošanā 

Anthea McIntyre, Tatjana Ždanoka 

 


