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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 zvýšení u Azylového, migračního a integračního fondu (AMIF) o 31,2 % 

v prostředcích na závazky a o 35 % v prostředcích na platby oproti roku 2015; domnívá 

se, že toto zvýšení ještě stupňuje potřebu zajistit spravedlivé a transparentní rozdělení 

finančních prostředků mezi jednotlivé cíle tohoto fondu; domnívá se, že by měly být 

výrazně navýšeny finanční prostředky EU na přijímání a začleňování migrantů 

a žadatelů o azyl a že by neměla být upřednostňována, jak tomu je v současnosti, 

ochrana hranic a další nákladná bezpečnostní opatření, jako např. zajišťování osob, 

která se neukázala jako účinná a často porušují práva migrantů; vyzývá Komisi, aby 

primárně přidělila dodatečné zdroje na vyčleněné zvláštní akce členským státům, které 

se dobrovolně zapojují do akcí zaměřených na přijímání a začleňování migrantů 

a žadatelů o azyl; pokládá za nezbytné vytvořit samostatné rozpočtové položky pro čtyři 

specifické cíle fondu AMIF a jednu novou rozpočtovou položku pro mechanismus pro 

nouzové přemístění; 

2. domnívá se, že současná uprchlická krize ukazuje, že je nezbytné vytvořit v rozpočtu na 

rok 2016 významnou pohotovostní rezervu a umožnit tak rychlejší a významnější 

podporu členským státům, do nichž přichází nejvíce uprchlíků, a zároveň podpořit 

členské státy v přijímání a začleňování uprchlíků; 

3. vítá navýšení u Fondu pro vnitřní bezpečnost, neboť ochrana a bezpečnost hranic jsou 

pro Unii klíčovými otázkami, jakož i posílení bezpečnostní agendy EU a Evropské 

centrum pro boj proti terorismu; 

4. je toho názoru, že namísto současného rozhodování ad hoc je nutný dlouhodobější 

přístup k pátracím a záchranným operacím; navrhuje proto novou rozpočtovou položku 

pro Pátrací a záchranný fond EU, z níž by byly takovéto operace financovány; 

5. podporuje návrh získat prostřednictvím nástroje pružnosti prostředky k financování 

části mechanismu pro nouzové přemístění, soudí však, že strop okruhu 3 musí být ještě 

více zvýšen, aby byla EU schopna plnit své povinnosti v oblasti azylu a migrace; v této 

souvislosti vyzývá Komisi, aby v roce 2017 v rámci přezkumu v polovině období 

zrevidovala VFR; 

6. domnívá se, že je nezbytné navýšit prostředky všech agentur v oblasti spravedlnosti 

a vnitřních věcí vzhledem ke konkrétním výzvám v této oblasti politiky a soustavně 

narůstajícím úkolům těchto agentur; připomíná, že tyto agentury jsou vyzývány k tomu, 

aby vykonávaly nové úkoly spojené s mechanismy přemisťování a přesídlování 

uprchlíků, pátracími a záchrannými operacemi na moři, prováděním společného 

evropského azylového systému a nedávnými rozhodnutími a strategiemi zaměřenými na 

boj proti terorismu a organizované trestné činnosti včetně kyberkriminality 

a převaděčství migrantů; domnívá se, že agentura Frontex, úřady Europol, EASO 

a agentura Eurojust vyžadují větší počet pracovníků, než kolik navrhla Komise; 

7. vítá navrhované zvýšení prostředků pro agenturu Frontex, neboť to umožní rozšíření 
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operací Triton a Poseidon; navrhuje vytvoření samostatné rozpočtové položky pro tyto 

společné operace agentury Frontex, aby se zvýšila jejich transparentnost; 

8. domnívá se, že soudržná evropská odpověď na pátrací a záchranné operace ve 

Středozemním moři musí být nezávislá na misích správy a kontroly hranic a musí být 

pojata jako samostatná mise; navrhuje proto novou rozpočtovou položku pro Pátrací 

a záchranný fond EU, který by posílil a podpořil pátrací a záchranné operace členských 

států; 

9. zdůrazňuje, že by Komise měla ještě přesněji vysvětlit a podrobněji rozvést, jaký dopad 

na rozpočet budou mít opatření navrhovaná jako součást Evropské agendy v oblasti 

bezpečnosti, zejména pokud jde o Europol a jeho úkoly v oblasti boje proti terorismu, 

organizované trestné činnosti a kyberkriminality; zdůrazňuje, že je nutné zajistit, aby 

měl Europol v roce 2016 k dispozici odpovídající rozpočet a potřebný počet 

zaměstnanců, aby mohl účinně plnit své úkoly, zejména s ohledem na nové Evropské 

centrum pro boj proti terorismu, které má být zřízeno v rámci Europolu; 

10. vyzývá Komisi, aby zvýšila prostředky na financování akcí a opatření zaměřených na 

předcházení násilné radikalizaci, a to jako součást Evropského programu pro 

bezpečnost, zejména prostřednictvím sítě pro zvyšování povědomí o radikalizaci 

a jejího připravovaného střediska excelence; znovu zdůrazňuje význam takovýchto 

opatření pro boj proti terorismu a násilnému extremismu; 

11. žádá posílení střediska EMCDDA vzhledem k plánovanému přijetí nařízení o nových 

psychoaktivních látkách, ze kterého vyplynou této agentuře další úkoly; 

12. zdůrazňuje, že je třeba zvýšit rozpočet na politiky v oblasti boje proti diskriminaci 

a politiky rovnosti; žádá, aby byly přiděleny zvláštní finanční prostředky na boj proti 

rostoucí míře antisemitismu, islamofobie, afrofobie a antiromismu v členských státech; 

vyzývá zejména Unii, aby podporovala projekty zaměřené na posílení postavení žen 

a dívek z dotčených komunit. 
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