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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. örömmel fogadja a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap (AMIF) 

kötelezettségvállalási előirányzatainak 31,2%-os, kifizetési előirányzatainak pedig 35%-os 

emelését 2015-höz képest; úgy véli, hogy ez a növelés még inkább szükségessé teszi a 

finanszírozás AMIF különböző célkitűzései közötti méltányos és átlátható elosztásának 

biztosítását; úgy véli, hogy jelentős mértékben növelni kell a migránsok és menedékkérők 

befogadására és integrációjára irányuló forrásokat, szembemenve azzal a jelenlegi 

gyakorlattal, hogy prioritást kap a határellenőrzés és az egyéb olyan költséges biztonsági 

intézkedések, például az őrizetbe vétel, amelyek nem bizonyulnak hatékonynak, és 

gyakran sértik a migránsok jogait; felszólítja a Bizottságot, hogy különítsen el további 

forrásokat azon tagállamok előirányzott egyedi intézkedései számára, amelyek önként 

vállalnak a migránsok és menedékkérők befogadását és integrációját célzó intézkedéseket; 

úgy véli, hogy külön költségvetési sorokat kell létrehozni az AMIF négy egyedi 

célkitűzésére, és egy költségvetési sort a sürgős áthelyezési mechanizmusra; 

2. úgy véli, hogy a jelenlegi menekültügyi válság rámutat arra, hogy a 2016-os 

költségvetésben jelentős költségvetési mozgásteret és készenlétet kell biztosítani, lehetővé 

téve azon tagállamok gyorsabb és jelentősebb mértékű támogatását, ahová a legtöbb 

menekült érkezik, valamint támogatást nyújtva a tagállamoknak a menekültek 

befogadásában és integrációjában; 

3. örömmel fogadja a Belső Biztonsági Alap növelését, mivel a határvédelem és -biztonság 

kulcsfontosságú az Unió számára, ideértve a biztonsági stratégia fejlesztését és a 

Terrorizmus Elleni Európai Központ felállítását; 

4. véleménye szerint a jelenlegi ad hoc döntéshozatal helyett hosszabb távú megközelítést 

kell alkalmazni a keresési és mentési műveletek tekintetében; ezért javasolja, hogy e 

műveletek fedezésére hozzanak létre új költségvetési sort egy uniós keresési és mentési 

alap számára; 

5. támogatja a rugalmassági eszköz igénybevételére irányuló javaslatot a sürgős áthelyezési 

mechanizmus egy részének finanszírozása érdekében, azonban úgy véli, hogy a 3. fejezet 

felső határát tovább kell növelni annak érdekében, hogy az EU teljesíthesse a 

menekültüggyel és migrációval kapcsolatos kötelezettségeit; ezzel összefüggésben 

felszólítja a Bizottságot, hogy a 2017-es félidős felülvizsgálat keretében vizsgálja felül a 

többéves pénzügyi keretet; 

6. szükségesnek tartja a bel- és igazságügyi területen tevékenykedő valamennyi ügynökség 

előirányzatainak növelését, a szakpolitikai terület előtt álló konkrét kihívásokra és ezen 

ügynökségek feladatköreinek folyamatos bővülésére való tekintettel; emlékeztet arra, 

hogy ezeket az ügynökségeket olyan új feladatkörök vállalására kérik fel, melyek a 

menekültek áthelyezési és áttelepítési mechanizmusaival, a tengeri kutató-mentő 

tevékenységekkel, a közös európai menekültügyi rendszer végrehajtásával, valamint a 

terrorizmus és a szervezett bűnözés, például a számítástechnikai bűnözés és a 
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migránscsempészet elleni harcot célzó közelmúltbeli határozatok és stratégiák 

végrehajtásával kapcsolatosak; úgy véli, hogy a Frontex, az Europol, az EASO és az 

Eurojust a Bizottság által javasoltaknál nagyobb létszámú személyzetet igényel; 

7. üdvözli a Frontex esetében javasolt növelést, mivel az lehetővé teszi a Triton és a 

Poszeidón műveletek kiterjesztését; javasolja, hogy az átláthatóság fokozása érdekében 

hozzanak létre külön költségvetési sort a Frontex e közös műveleteire; 

8. úgy véli, hogy a földközi-tengeri kutató-mentő műveletekre adott koherens európai 

válasznak függetlennek kell lennie a határigazgatási és -ellenőrzési misszióktól, és 

különálló misszióként kell ezeket megtervezni; ezért a tagállami kutató-mentő műveletek 

támogatása érdekében új költségvetési sor létrehozását javasolja egy uniós kutatási és 

mentési alap számára; 

9. hangsúlyozza, hogy az európai biztonsági stratégia részeként előterjesztett intézkedések 

költségvetési hatására vonatkozóan a Bizottságnak további magyarázattal és részletekkel 

kellene szolgálnia, különös tekintettel az Europolra és annak a terrorizmus elleni 

küzdelemre, a szervezett bűnözésre és a számítástechnikai bűnözésre vonatkozó 

feladataira; hangsúlyozza, hogy megfelelő költségvetést és személyzetet kell biztosítani az 

Europol számára 2016-ban annak érdekében, hogy hatékonyan elláthassa feladatait, 

különösen az Europol részeként felállítandó új Terrorizmus Elleni Európai Központ 

tekintetében; 

10. felszólítja a Bizottságot, hogy az európai biztonsági stratégia részeként és különösen a 

radikalizálódás-tudatossági hálózaton és a közeljövőben létrehozandó kiválósági 

központon keresztül növelje az erőszakos radikalizálódással szembeni megelőző 

fellépésekre és intézkedésekre szánt finanszírozás összegét; ismételten hangsúlyozza az 

ilyen intézkedések jelentőségét a terrorizmus és az erőszakos szélsőségesség elleni harc 

tekintetében; 

11. szorgalmazza a Kábítószer és Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja 

(EMCDDA) megerősítését, tekintettel arra, hogy az új pszichoaktív anyagokról szóló 

rendelet tervezett elfogadásával bővülni fognak a megfigyelőközpont feladatkörei; 

12. hangsúlyozza, hogy meg kell emelni a megkülönböztetés elleni küzdelemre és az 

egyenlőségre irányuló politikák költségvetését; külön finanszírozás előirányzását 

szorgalmazza a tagállamokban egyre terjedő antiszemitizmus, iszlámellenesség, afrofóbia 

és cigányellenesség kezelésére; konkrétan felszólítja az Uniót, hogy támogassa az érintett 

közösségekhez tartozó nők és leányok társadalmi szerepvállalásának növelésére irányuló 

projekteket. 
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