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IEROSINĀJUMI 

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

komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. atzinīgi vērtē budžeta grozījuma Nr. 5/2015 projektu kā pirmo soli, reaģējot uz 

problēmām, kuras izraisa migrācijas tendences un nepieredzētā situācija Vidusjūras 

reģionā; norāda, ka tajā ir ierosināts palielināt saistību apropriācijas par 

EUR 75 722 000 un pārvietot maksājumu apropriācijas EUR 69 652 000 apmērā no 

programmas Galileo; 

2. norāda uz papildu summām, ko ierosināts piešķirt Frontex, īpaši operācijām Triton un 

Poseidon; stingri norāda, ka dzīvību glābšanai jūrā vajadzētu būt galvenajam šo 

operāciju mērķim; aicina Komisiju nodrošināt pietiekamu finanšu resursu pieejamību 

Savienības saistību izpildei attiecībā uz meklēšanu un glābšanu; tomēr atgādina, ka ir 

nepieciešami ilgtermiņa risinājumi plašākajām problēmām, ko rada migrācija un cilvēku 

tirdzniecība; 

3. atzinīgi vērtē finansējuma palielināšanu Eiropas operācijām Triton un Poseidon; 

atgādina, ka ieguldījumiem meklēšanā un glābšanā vajadzētu būt prioritātei; norāda, ka 

trīskāršojot operācijai Triton paredzēto finansējumu, par pamatu ir ņemta 2015. gada 

budžetā iekļautā mazākā summa, nevis 2014. gada budžetā iekļautā lielākā summa; 

pauž nožēlu par pārredzamības trūkumu attiecībā uz operācijas Triton izmaksām un 

vēlas, lai Komisija sniegtu sīkāku skaidrojumu par summu, kas operācijai Triton 

piešķirtas 2014. gada budžetā un 2015. gada budžetā, nozīmīgo atšķirību; aicina 

Komisiju un Frontex sniegt uzticamu, visaptverošu un regulāri atjauninātu informāciju 

par operāciju Triton un Poseidon izmaksām; 

4. atzinīgi vērtē Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondam paredzēto papildu 

finansējumu; uzskata, ka ierosinātais finansējums nebūs pietiekams, lai būtu iespējams 

pilnībā finansēt Komisijas priekšlikumus attiecībā uz pārvietošanas mehānismu un 

pārvietošanas programmu, uzlabot patvēruma meklētāju un bēgļu uzņemšanas un 

integrēšanas apstākļus un palīdzēt visām dalībvalstīm, kam ir Savienības ārējās robežas 

un kas izjūt migrācijas spiedienu; prasa, lai 2016. gada budžetā iekļautais finansējums 

atbilstu vajadzībām un 2015. gadā reģistrētajam ierašanās gadījumu skaitam, ņemot 

vērā tā pieaugumu kopš gada sākuma; 

5. uzskata, ka nevajadzētu samazināt iesaistīto aģentūru darbinieku skaitu vai pārcelt tos 

citā amatā; uzskata, ka šīm aģentūrām ir jāsadala darbinieki tā, lai tās varētu izpildīt 

savus pienākumus, kuru apjoms arvien palielinās; 

6. uzsver — ņemot vērā lielo skaitu ierašanās gadījumu Savienības dienvidu piekrastē un 

EASO pieaugošo nozīmi patvēruma jautājumu pārvaldībā, kā arī nepārprotamo prasību 

agrāk piešķirt līdzekļus, lai uzlabotu uzņemšanas apstākļus, priekšlikums palielināt 

EASO darbinieku skaitu tikai par 4 darbiniekiem nenoliedzami neatbilst vajadzībām; 

tāpēc prasa 2016. gadā paredzēt EASO pienācīgus cilvēkresursus un finansējumu, lai tas 

varētu efektīvi pildīt savus uzdevumus un īstenot savas operācijas; 

7. uzsver, ka ir nepieciešams arī piešķirt papildu resursus, lai palīdzētu dalībvalstīm 
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efektīvi un ātri izskatīt pieteikumus ar EASO palīdzību; 

8. uzskata, ka Komisijai būtu detalizēti jāizvērtē ietekme uz budžetu un papildu uzdevumi, 

ko rada pasākumi, kuri ES programmā migrācijas jomā un ES programmā drošības 

jomā ierosināti saistībā ar Eiropolu, lai Eiropas Parlaments un Padome varētu atbilstoši 

pielāgot Eiropolam vajadzīgo budžetu un darbiniekus; uzsver Eiropola nozīmi 

pārrobežu atbalstā dalībvalstīm un informācijas apmaiņā; uzsver, ka 2016. gadā ir 

jānodrošina Eiropolam pienācīgs finansējums un cilvēkresursi, lai tas varētu efektīvi 

pildīt savus uzdevumus un īstenot savas operācijas; 

9. uzskata, ka reģionālās attīstības un aizsardzības programmām Ziemeļāfrikā un Āfrikas 

ragā paredzētie papildu EUR 7 000 000 nebūs pietiekami, ņemot vērā problēmas, ar ko 

nākas saskarties šiem reģioniem; aicina Komisiju sniegt pārredzamus un aktuālus datus 

par to, kā šo finansējumu izmanto un kā trešās valstīs, sākot ar aizturēšanas centriem, 

ievēro migrantu pamattiesības; 

10. uzskata — lai novērstu turpmākus bojāejas gadījumus jūrā un turpinātu ievērot 

solidaritātes un atbildības taisnīga sadalījuma principus, vidējā termiņā un ilgtermiņā 

būs nepieciešams lielāks un paredzamāks finansējums. 
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