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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. bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2018 (NR 2018); vyjadřuje politování nad 

snížením prostředků na závazky (PZ) a prostředků na platby (PP) v okruhu III ve 

srovnání s rokem 2017; zdůrazňuje, že tato snížení nelze odůvodnit zpožděními 

v provádění dohodnutých opatření; vítá navýšení v okruhu III o dalších 817,1 milionu 

EUR nad rámec jeho stropu s využitím nástroje pružnosti; zdůrazňuje, že navrhovaná 

výše výdajů nebude stačit na pokrytí potřeb Unie v oblasti migrace a bezpečnosti;  

2. domnívá se, že velké snížení rozpočtu (49,7 % v PP) Azylového, migračního a 

integračního fondu (AMIF) podrývá důležitost a naléhavost politických cílů AMIF; 

zpochybňuje tvrzení Komise v NR 2018, kterými odůvodňuje navrhované snížení 

finančních prostředků AMIF; vítá návrh Komise na posílení stěžejních činností, včetně 

rozpočtových prostředků na zlepšení spolupráce v oblasti navracení / zpětného přebírání 

osob se třetími zeměmi; je znepokojen tím, že by Komise mohla podcenit potřeby 

v oblasti přijímání a integrace žadatelů o azyl a péče o ně; zdůrazňuje, že bezpečnost 

osob, které hledají ochranu v Unii, by neměla být negativně ovlivněna rozpočtovými 

škrty; 

3. domnívá se, že v případě neuzavření dohody o revizi dublinského nařízení1 by 

přemísťování mělo být prováděno nadále i po září roku 2017, a považuje to za nezbytné 

z hlediska spravedlivého sdílení odpovědnosti a solidarity mezi členskými státy; 

4. vyzývá Komisi, aby předložila návrh na změnu, jakmile budou přijaty právní základy 

týkající se evropského programu pro migraci, zejména reformy dublinského systému, 

systému vstupu/výstupu, evropského systému pro cestovní informace a povolení a 

Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO), přičemž plně zohlední jejich 

finanční důsledky, s cílem zajistit odpovídající a rychlé financování účinné evropské 

azylové a migrační politiky; 

5. připomíná, že pro Evropský parlament bylo při vyjednávání před schválením fondu 

AMIF prioritou spravedlivé a transparentní rozdělení finančních prostředků mezi 

jednotlivé cíle tohoto fondu; vyzývá proto Komisi, aby patřičně zvýšila počet 

rozpočtových položek pro fond AMIF, a usnadnila tak čitelnost a transparentnost 

využívání finančních prostředků, jež byly vyčleněny na jednotlivé cíle, a tudíž i do 

těchto rozpočtových položek; vyzývá Komisi zejména k tomu, aby ve všech návrzích 

rozpočtu v budoucnu od sebe oddělila výdaje na rozšíření spravedlivých opatření na 

zajištění návratu migrantů do jejich zemí od výdajů na zákonnou migraci a podporu 

účinné integrace státních příslušníků třetích zemí, jak se navrhuje ve stanoviscích 

Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci k rozpočtu na rok 2015 

                                                 
1  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 604/2013 ze dne 26. června 2013, kterým 

se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti 

o mezinárodní ochranu podané státním příslušníkem třetí země nebo osobou bez státní 

příslušnosti v některém z členských států (přepracované znění) (Úř. věst. L 180, 29.6.2013, 

s. 31). 
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a 2016; 

6. znovu zdůrazňuje, že je důležité, aby bylo k dispozici cílené financování k řešení 

hlavních příčin migrační a uprchlické krize; v této souvislosti zdůrazňuje, že rozpočet 

Unie by měl financovat opatření v zemích původu migrantů i v hostitelských zemích 

uprchlíků, mimo jiné i opatření zaměřená na chudobu, nezaměstnanost, vzdělání a 

hospodářské příležitosti, jakož i nestabilitu, konflikty a změnu klimatu; 

7. zdůrazňuje významnou úlohu organizací občanské společnosti při záchraně životů 

migrantů a žadatelů o azyl na vnějších hranicích, jakož i při ochraně, podpoře a 

uplatňování jejich práv; vyzývá, aby byla poskytována větší finanční podpora za účelem 

posílení těchto činností občanské společnosti; 

8. vyjadřuje politování nad značným snížením rozpočtu Fondu pro vnitřní bezpečnost 

(ISF) (35,6 % v PP); zdůrazňuje, že s ohledem na přetrvávající bezpečnostní hrozby 

v Unii by mělo být financování ISF dostatečné na to, aby členským státům pomohlo 

vyrovnat se s ohrožením vnitřní bezpečnosti, zejména s přeshraniční organizovanou a 

závažnou trestnou činností, terorismem a kyberkriminalitou; zdůrazňuje, že je třeba 

dostatečně financovat úsilí, které zlepší sdílení informací a boj proti kyberkriminalitě;  

9. vítá financování nástrojů pro mimořádnou podporu v AMIF (EMAS) ve výši 50 milionů 

EUR a pro mimořádnou humanitární pomoc v rámci Unie (ESI) ve výši 200 milionů 

EUR;  

10. bere na vědomí navrhované zvýšení v NR 2018 na výdaje a plány pracovních míst 

všech agentur v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí, které byly označeny jako 

agentury zastávající nové úkoly; vyjadřuje však politování nad tím, že navrhovaná 

zvýšení jsou nižší, než většina agentur požadovala; zdůrazňuje význam zvyšování počtu 

zaměstnanců v agentuře eu-LISA, Eurojustu, CEPOL a Europolu; kvůli rostoucím 

požadavkům na justiční spolupráci v Unii požaduje navýšení rozpočtu pro Eurojust, 

zejména s ohledem na zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce; dále požaduje další 

finanční prostředky pro Europol s ohledem na jeho zvýšenou pracovní zátěž, aniž by to 

mělo vliv na rozpočtové prostředky ostatních agentur v oblasti spravedlnosti a vnitřních 

věcí; zdůrazňuje, že dodatečné finanční zdroje pro Europol a Eurojust by měly být 

investovány do financování společných vyšetřovacích týmů; vítá zvýšení rozpočtu 

evropského inspektora ochrany údajů s ohledem na provádění obecného nařízení 

o ochraně osobních údajů1; vyzývá, aby byly úřadu EASO přiděleny další lidské zdroje 

s cílem podpořit posílení mandátu k přeměně úřadu EASO na plnohodnotnou agenturu, 

která je schopna poskytnout členským státům potřebnou operační a technickou pomoc; 

požaduje, aby byly Agentuře pro základní práva přiděleny další lidské zdroje; vyjadřuje 

politování nad tím, že Agenturu pro základní práva její mandát stále omezuje 

v podporování základních práv; zdůrazňuje, že Agentura pro základní práva by měla mít 

možnost vydávat z vlastního podnětu stanoviska k legislativním návrhům a že by se její 

pravomoci měly rozšířit na všechny oblasti práv chráněných Listinou základních práv 

                                                 
1  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 

o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1). 
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Evropské unie, mimo jiné i na otázky policejní a justiční spolupráce; 

11. poukazuje na to, že návrh Komise neponechává v okruhu III už třetím rokem žádnou 

rezervu, což je dokladem toho, že velikost tohoto nejmenšího okruhu VFR neodpovídá 

současným potřebám, jak na to v rámci přezkumu v polovině období upozornil 

Evropský parlament; 

12. konstatuje, že Eurojust v současné době čelí výraznému nárůstu objemu práce, složitosti 

a množství případů, jejichž počet se za posledních pět let zvýšil o 100 %; vyjadřuje 

proto politování nad snížením operačního financování a počtu zaměstnanců Eurojustu; 

zdůrazňuje, že odpovídající financování Eurojustu je nezbytné, aby mohl účinně plnit 

svou klíčovou úlohu při podpoře justiční spolupráce v trestních věcech; naléhavě 

vyzývá k navýšení finančních prostředků přidělených společným vyšetřovacím týmům 

vzhledem k výraznému nárůstu případů nadnárodní trestné činnosti a rovněž 

ke zjednodušení a větší pružnosti využívání těchto fondů; 

13. žádá o navýšení finančních prostředků na boj proti jevu radikalizace, který vede 

k násilnému extremismu v Unii; domnívá se, že toho lze dosáhnout na základě podpory 

integrace a boje proti diskriminaci, rasismu a xenofobii. 
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