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NÁVRHY 

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Rozpočtový výbor jako 

věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy: 

1. vítá návrh opravného rozpočtu č. 5/2015 (NOR) jako první krok v rámci opatření, která 

jsou přijímána v reakci na problémy spojené s migračními trendy a bezprecedentní 

situací ve Středomoří; bere na vědomí, že NOR navrhuje zvýšit prostředky na závazky 

na 75 722 000 EUR, přičemž prostředky na platby ve výši 69 652 000 EUR mají být 

získány přesunem z programu Galileo; 

2. bere na vědomí, že agentuře Frontex mají být přiděleny dodatečné prostředky, zejména 

na operace Triton a Poseidon; trvá na tom, že tyto operace by se měly v první řadě 

zaměřit na záchranu lidských životů na moři; žádá Komisi, aby zajistila dostatečné 

finanční zdroje na to, aby Unie mohla plnit své povinnosti v souvislosti s pátracími 

a záchrannými operacemi; připomíná však, že je zapotřebí přijmout dlouhodobá řešení 

širšího spektra problémů spojených s migrací a obchodování s lidmi; 

3. vítá zvýšení finančních prostředků na evropské operace Triton a Poseidon; připomíná, 

že prioritní význam by měly mít příspěvky na pátrací a záchranné akce; poznamenává, 

že ztrojnásobení finančních prostředků na operaci Triton se týká pouze nižší částky 

v rozpočtu na rok 2015, a nikoliv vyšší částky v rozpočtu na rok 2014; vyjadřuje 

politování nad nedostatečnou transparentností nákladů na operaci Triton a žádá Komisi, 

aby důkladněji vysvětlila významné rozdíly mezi částkami přidělenými na operaci 

Triton v rozpočtu na rok 2014 a v rozpočtu na rok 2015; vyzývá Komisi a agenturu 

Frontex, aby poskytovaly spolehlivé, vyčerpávající a pravidelně aktualizované údaje 

o nákladech na operace Triton a Poseidon; 

4. vítá dodatečné prostředky pro Azylový, migrační a integrační fond; domnívá se, že 

navržené prostředky nepostačují k plnému financování návrhů Komise na zavedení 

mechanismu přemisťování žadatelů a programu znovuusídlování, ke zlepšení podmínek 

přijímání a integrace žadatelů o azyl a uprchlíků, ani k podpoře všech členských států 

v první linii, které čelí migračním tlakům; žádá, aby finanční prostředky v rozpočtu na 

rok 2016 vycházely z aktuálních potřeb a aby – s ohledem na vysoký počet imigrantů 

v tomto roce – odpovídaly počtu migrantů zaznamenanému v roce 2015;  

5. domnívá se, že v příslušných agenturách by neměly být snižovány stavy zaměstnanců, 

ani by jejich pracovníci neměli být přemisťováni; domnívá se, že tyto agentury musí své 

zaměstnance vhodně umisťovat tak, aby mohly plnit své rostoucí úkoly; 

6. zdůrazňuje, že vzhledem k vysokému počtu imigrantů, kteří se dostanou na jižní pobřeží 

Unie, k rostoucí roli Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO) při řízení 

azylu a k jasné žádosti o podporu v oblasti podmínek přijímání, je návrh na zvýšení 

počtu zaměstnanců EASO o čtyři pracovníky jednoznačně nedostatečný; požaduje 

proto, aby měl EASO v roce 2016 odpovídající počet zaměstnanců a adekvátní 

rozpočet, aby mohl účinně provádět své úkoly a operace; 

7 zdůrazňuje, že další zdroje třeba přidělit také na podporu členských států při účinném 

a rychlém zpracovávání žádostí za pomoci EASO; 
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8. domnívá se, že Komise by měla zevrubně posoudit rozpočtový dopad a dodatečné úkoly 

Europolu vyplývající z opatření, jež byla představena jako součást programu EU pro 

migraci a programu EU pro bezpečnost, aby Evropský parlament a Rada mohly náležitě 

upravit jeho rozpočet a početní stav zaměstnanců; poukazuje na úlohu Europolu při 

přeshraniční podpoře členských států a výměně informací; zdůrazňuje, že je nutné 

zajistit, aby měl Europol v roce 2016 k dispozici náležitý rozpočet a potřebné 

zaměstnance, aby mohl účinně plnit své úkoly a operace; 

9. domnívá se, že 7 000 000 EUR, které byly dodatečně vyčleněny pro regionální 

programy rozvoje a ochrany pro oblasti severní Afriky a Afrického rohu, nebudou 

postačovat, uvážíme-li problémy těchto regionů; vyzývá Komisi, aby poskytla 

transparentní a aktuální údaje o využívání těchto prostředků a o dodržování základních 

práv migrantů v třetích zemích, počínaje zařízeními pro zajišťování uprchlíků; 

10. dochází k závěru, že má-li se zabránit dalším ztrátám životů na moři a mají-li se i nadále 

uplatňovat zásady solidarity a spravedlivého sdílení odpovědnosti, bude ve 

střednědobém a dlouhodobém výhledu zapotřebí větších a předvídatelnějších finančních 

zdrojů. 
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