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JAVASLATOK 

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felhívja a Költségvetési Bizottságot mint 

illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 

javaslatokat: 

1. üdvözli az 5/2015. számú költségvetés-módosítási tervezetet, amely az első válaszlépést 

jelenti a migrációs tendenciák jelentette kihívásokra és a földközi-tengeri térségben 

kialakult példátlan helyzetre; megállapítja, hogy a javaslat szerint a 

kötelezettségvállalások 75 722 000 euróval, a kifizetések pedig 69 652 000 euróval 

emelkednek a Galileo programból megvalósítandó átcsoportosítás révén; 

2. nyugtázza a Frontex számára – különösen a Triton és a Poszeidón műveletekre – 

javasolt többletforrásokat; hangsúlyozza, hogy e műveleteknek elsősorban arra kell 

összpontosítaniuk, hogy életeket mentsenek a tengeren; felhívja a Bizottságot annak 

biztosítására, hogy a tagállamok elegendő pénzügyi forrásokkal rendelkezzenek a 

felkutatási és mentési műveletekkel kapcsolatos kötelezettségeik teljesítésére; 

emlékeztet ugyanakkor arra, hogy a migrációval és az embercsempészettel kapcsolatos 

szélesebb körű kihívásokra hosszú távú megoldásokat kell találni; 

3. üdvözli a Triton és a Poszeidón európai műveletek finanszírozásának megerősítését; 

emlékeztet rá, hogy elsőbbséget kell biztosítani a felkutatás és mentés számára; 

megjegyzi, hogy a Triton művelet támogatását csak az alacsonyabb 2015-ös 

költségvetéshez képest háromszorozták meg, nem pedig a magasabb, 2014-es 

költségvetéshez képest; sajnálja az átláthatóság hiányát a Triton művelet költségeivel 

kapcsolatban, és további felvilágosítást kér a Bizottságtól a Triton számára a 2014-es és 

a 2015-ös költségvetésben biztosított összegek közötti jelentős különbségekre 

vonatkozóan; felhívja a Bizottságot és a Frontexet, hogy biztosítsanak megbízható, 

átfogó és rendszeresen frissített adatokat a Triton és a Poszeidón műveletek 

költségeiről; 

4. üdvözli a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap finanszírozásának növelését; 

úgy véli, hogy a javasolt finanszírozás nem elegendő a Bizottság áttelepítési 

mechanizmusra és letelepítési programra irányuló javaslatainak teljes körű 

finanszírozására, a menedékkérők és menekültek fogadása és integrálása feltételeinek 

javítására, valamint a migrációs nyomásnak kitett, leginkább érintett tagállamok 

támogatására; kéri, hogy a 2016-os költségvetésből nyújtandó finanszírozás igazodjon 

az érkező migránsok 2015-ben regisztrált számához, figyelembe véve a migránsok 

számának év eleje óta való megnövekedését;   

5. úgy véli, hogy az érintett ügynökségeknél nem szabad a személyzetet csökkenteni vagy 

átcsoportosítani; úgy véli, hogy ezen ügynökségeknek – megnövekedett 

kötelezettségeik teljesítésének elősegítése érdekében – megfelelően kell a 

személyzetüket elosztaniuk;  

6. hangsúlyozza, hogy az Unió déli partjaira érkezők nagy számára, az EASO 

menekültügyi rendszer irányításában betöltött növekvő szerepére, valamint a kezdeti 

fogadási feltételek előmozdítására vonatkozó egyértelmű igényre tekintettel világosan 

látható, hogy az EASO személyzetének csupán négy fővel történő növelésére irányuló 
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javaslat nem elegendő; ezért megfelelő számú személyzetet és elegendő költségvetést 

kér az EASO számára 2016-ban, annak érdekében, hogy az hatékonyan elláthassa 

feladatait és tevékenységeit; 

7 hangsúlyozza, hogy további összegeket kell rendelni a tagállamok abbéli támogatására 

is, hogy az EASO segítségével hatékonyan és gyorsan tudják feldolgozni a kérelmeket; 

8. úgy véli, hogy a Bizottságnak mélyrehatóan értékelnie kellene a migrációra és a 

biztonságra vonatkozó európai menetrendek részeként javasolt intézkedések kapcsán az 

Europol tekintetében jelentkező költségvetési következményeket és többletfeladatokat, 

annak érdekében, hogy az Európai Parlament és a Tanács megfelelően ki tudja igazítani 

az Europol költségvetési és személyzeti igényeit; hangsúlyozza az Europol 

tagállamoknak nyújtott, határokon átnyúló támogatásban és
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 információcserében betöltött szerepét; hangsúlyozza, hogy megfelelő számú 

személyzetet és elegendő költségvetést kell biztosítani az Europol számára 2016-ban, 

annak érdekében, hogy az hatékonyan elláthassa feladatait és tevékenységeit; 

9. úgy véli, hogy a régiókban tapasztalt kihívások fényében az Észak-Afrikában és 

Északkelet-Afrikában megvalósítandó regionális fejlesztési és védelmi programokra 

javasolt további 7 000 000 euró nem lesz elegendő; felhívja a Bizottságot, hogy 

biztosítson átlátható és naprakész adatokat a pénzeszközök felhasználásáról, valamint 

arról, hogy a migránsok alapvető jogait hogyan tartják tiszteletben harmadik 

országokban, kezdve a fogdákkal; 

10. arra következtet, hogy jelentősebb és előre láthatóbb finanszírozásra lesz szükség 

közép- és hosszú távon annak érdekében, hogy sikerüljön megakadályozni, hogy még 

többen veszítsék életüket a tengeren, valamint hogy erősíteni lehessen a szolidaritás és a 

felelősség tisztességes megosztása elveinek végrehajtását. 
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