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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата 

комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 

следните предложения: 

1. отбелязва проекта на бюджет за 2018 г. (ПБ за 2018 г.); изразява съжаление във 

връзка с намаляването на бюджетните кредити за поети задължения (БКПЗ) и 

бюджетните кредити за плащания (БКП) по функция 3 в сравнение с 2017 г.; 

подчертава, че тези съкращения не могат да бъдат обосновани със забавеното 

изпълнение на договорените мерки; приветства увеличението за функция ІІІ с 

допълнителни 817,1 милиона евро над тавана чрез използването на Инструмента 

за гъвкавост; изтъква, че предложеното равнище на разходите ще бъде 

недостатъчно за покриване на потребностите на Съюза в областите на миграцията 

и сигурността;  

2. счита, че голямото съкращаване на бюджета (49,7% от БКП) за фонд „Убежище, 

миграция и интеграция“ (ФУМИ) подкопава важността и неотложността на 

целите на политиката на ФУМИ; оспорва твърденията на Комисията в ПБ за 

2018 г., обосноваващи предложеното намаление на финансирането за ФУМИ; 

приветства предложението на Комисията да засили дейностите по външните 

граници, включително бюджетните кредити за подобряване на сътрудничеството 

в областта на връщането/обратното приемане с трети държави; изразява 

загриженост, че потребностите във връзка с приемането, поемането на 

отговорност за лицата, търсещи убежище, и тяхната интеграция, може да са 

подценявани от Комисията; подчертава, че сигурността на лицата, които търсят 

закрила в Съюза, не следва да бъде отрицателно засегната от бюджетните 

съкращения; 

3. счита, че в отсъствието на споразумение относно преразглеждането на Регламента 

от Дъблин1 следва да продължат да се преместват лица и след септември 2017 г., и 

счита, че това е необходимо с оглед на справедливото споделяне на отговорността 

и солидарността между държавите членки; 

4. призовава Комисията да представи писмо за внасяне на корекции веднага щом 

правните основания, свързани с европейската програма за миграцията, и в 

частност реформата на системата от Дъблин, Системата за влизане/излизане, 

системата на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им и 

Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO), бъдат приети, 

като вземе изцяло под внимание свързаните с тях финансови последици, за да се 

обезпечи бързото предоставяне на подходящо финансиране за провеждането на 

ефективна европейска политика в областта на убежището и миграцията; 

5. припомня, че справедливото и прозрачно разпределение на финансирането между 

                                                 
1  Регламент (ЕС) № 604/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. за установяване 

на критерии и механизми за определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба 

за международна закрила, която е подадена в една от държавите членки от гражданин на трета 

държава или от лице без гражданство (ОВ L 180, 29.6.2013 г., стр. 31). 
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различните цели на ФУМИ беше приоритет за Европейския парламент по време 

на преговорите, довели до приемането на този фонд; призовава съответно 

Комисията да увеличи броя на бюджетните редове в рамките на ФУМИ, за да 

улесни постигането на по-голяма яснота и прозрачност за начина, по който ще 

бъдат изразходвани финансовите средства, разпределени за различните цели и 

следователно за тези бюджетни редове; призовава по-специално Комисията да 

разграничи разходите за укрепване на справедливите стратегии за връщане от 

разходите за законна миграция и насърчаване на ефективната интеграция на 

гражданите на трети държави във всички бъдещи проектобюджети, както се 

предлага в становищата на комисията по граждански свободи, правосъдие и 

вътрешни работи относно бюджетите за 2015 и за 2016 г.; 

6. изтъква отново, че е важно да се предостави целево финансиране за справяне с 

първопричините за кризата с миграцията и бежанците; подчертава за тази цел, че 

бюджетът на Съюза следва да финансира мерки в държавите на произход на 

мигрантите, както и в приемащите държави на бежанците, в т.ч., но не само, 

мерки във връзка с бедността, безработицата, образованието и икономическите 

възможности, както и нестабилността, конфликтите и изменението на климата; 

7. подчертава значителната роля на организациите на гражданското общество за 

спасяването на живота на мигранти и лица, търсещи убежище, по външните 

граници, както и за защитата, утвърждаването и упражняването на техните права; 

призовава за предоставяне на повече финансова подкрепа за укрепване на 

дейностите на гражданското общество; 

8. изразява съжаление във връзка със значителното намаляване на бюджета за фонд 

„Вътрешна сигурност“ (ФВС) (35,6% от БКП); подчертава, че с оглед на 

продължаващата заплаха за сигурността в Съюза финансирането за фонд 

„Вътрешна сигурност“ следва да бъде достатъчно за предоставяне на помощ на 

държавите членки за справяне със заплахите за вътрешната сигурност, и особено 

трансграничната организирана и тежка престъпност, тероризма и 

киберпрестъпността; подчертава необходимостта от достатъчно финансиране на 

усилията за подобряване на обмена на информация и за борба с 

киберпрестъпността;  

9. приветства финансирането на инструменти за спешна помощ по линия на ФУМИ 

(Схема за безвъзмездна помощ за извънредни ситуации (EMAS)) и за спешна 

хуманитарна помощ в рамките на Съюза (Инструмент за спешна подкрепа (ЕСП)) 

в размер на съответно 50 милиона евро и 200 милиона евро;  

10. отбелязва предложените увеличения в ПБ за 2018 г. за разходи и щатни 

разписания на всички агенции в областта на правосъдието и вътрешните работи, 

класифицирани като имащи „нови задачи“; въпреки това изразява съжаление, че 

предложените увеличения са по-ниски от исканото от повечето агенции; 

подчертава значението на увеличаването на персонала на eu-LISA, Евроюст, 

Агенцията на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането 

(CEPOL) и Европол; призовава за увеличаване на бюджета за Евроюст поради 

увеличената потребност от съдебно сътрудничество в рамките на Съюза, особено 

с оглед на създаването на Европейска прокуратура; без да се оказва въздействие 
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върху разпределението на бюджета за други агенции в областта на правосъдието 

и вътрешните работи, призовава също така за допълнителни финансови средства 

за Европол в светлината на увеличената му работна натовареност; подчертава, че 

допълнителните финансови средства за Европол и Евроюст следва да бъдат 

инвестирани във финансирането на съвместни екипи за разследване; приветства 

увеличението на бюджета за Европейския надзорен орган по защита на данните с 

оглед на прилагането на Общия регламент относно защитата на данните1; 

призовава за разпределяне на допълнителни човешки ресурси за Европейската 

служба за подкрепа в областта на убежището (EASO) с цел да се подкрепи 

подсилен мандат за преобразуването на EASO в пълноценна агенция, способна да 

предоставя на държавите членки необходимата оперативна и техническа помощ; 

призовава за разпределяне на допълнителни човешки ресурси за Агенцията за 

основните права; изразява съжаление, че мандатът на Агенцията за основните 

права все още ограничава ролята ѝ в подкрепа на основните права; подчертава, че 

Агенцията за основните права следва да може по своя инициатива да дава 

становища по законодателни предложения и че нейните правомощия следва да 

обхващат областите на всички права, защитени от Хартата на основните права на 

Европейския съюз, включително например въпросите във връзка с полицейското 

и съдебното сътрудничество; 

11. посочва, че за трета поредна година предложението на Комисията не оставя 

никакъв марж под тавана на функция 3, което потвърждава необходимостта от 

актуализиране на размера на най-малката функция на МФР, за което 

Европейският парламент призоваваше в рамките на междинното преразглеждане; 

12. отбелязва, че понастоящем Евроюст е изправен пред значително увеличаване на 

работната натовареност; отбелязва също така сложността и броят на делата, които 

се удвоиха през последните пет години; поради това изразява съжаление за 

намаляването на оперативното финансиране и на броя на служителите на 

Евроюст; подчертава, че за да изпълнява ефективно своята ключова роля за 

насърчаване на съдебното сътрудничество по наказателноправни въпроси, е 

необходимо Евроюст да получи подходящо финансиране; настоятелно призовава 

за увеличаване на финансовите средства, разпределени за съвместните екипи за 

разследване, предвид значителното увеличаване на броя на транснационалните 

наказателни дела, а така също и за опростяване, за да стане използването на тези 

средства по-гъвкаво; 

13. изисква да се увеличи финансирането за борба с феномена на радикализация, 

водещ до насилнически екстремизъм в рамките на Съюза; счита, че това може да 

бъде постигнато чрез насърчаване на интеграцията и борба срещу 

дискриминацията, расизма и ксенофобията. 

                                                 
1  Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно 

защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното 

движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата 

на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1). 
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