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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. tudomásul veszi a 2018-as költségvetési tervezetet; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a 

III. fejezet kötelezettségvállalási előirányzatai és kifizetési előirányzatai csökkentek 

2017-hez képest; hangsúlyozza, hogy ezek a csökkenések nem indokolhatók az 

egyeztetett intézkedések végrehajtásában jelentkező késedelemmel; üdvözli a III. fejezet 

további 817,1 millió euróval való feltöltését a felső korlátja fölé a rugalmassági eszköz 

felhasználásával; hangsúlyozza, hogy a kiadások javasolt szintje nem lesz elegendő az 

uniós szükségletek fedezésére a migráció, illetve a biztonság területén;  

2. úgy véli, hogy a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap költségvetésének 

nagyarányú csökkentése (a kifizetési előirányzatok esetében 49,7%) aláássa az alap 

fontos és sürgős politikai céljait; vitatja a Bizottság 2018. évi költségvetési tervezetben 

szereplő azon állításait, amelyek a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap 

finanszírozásának javasolt csökkentését igazolják; üdvözli a Bizottság arra irányuló 

javaslatát, hogy növelje a kiemelt tevékenységek költségvetését, beleértve a 

visszaküldés/visszafogadás kapcsán a harmadik országokkal folytatott fokozottabb 

együttműködés költségvetési előirányzatait;  aggódik amiatt, hogy a menedékkérők 

fogadási, ellátási és integrációs költségeit a Bizottság alábecsülheti; hangsúlyozza, hogy 

az Unióban védelmet keresők biztonságát nem érinthetik hátrányosan a költségvetési 

csökkentések; 

3. úgy véli, hogy ha a Dublini Rendelet1 felülvizsgálatára vonatkozóan nincs is 

megállapodás, az áthelyezéseket 2017 szeptembere után is folytatni kell, és úgy véli, 

hogy erre a tagállamok közötti méltányos felelősségmegosztás és a szolidaritás 

megerősítése miatt is szükség van; 

4. felhívja a Bizottságot, hogy amint az európai migrációs stratégia – és különösen a 

dublini rendszer reformja, a határregisztrációs rendszer, az Európai Utasinformációs és 

Engedélyezési Rendszer (ETIAS) és az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 

(EASO) – jogalapját elfogadják, terjesszen elő módosító indítványt ezek pénzügyi 

vonatkozásairól annak érdekében, hogy biztosítani lehessen az európai menekültügyi és 

migrációs politika megfelelő és gyors finanszírozását; 

5. emlékeztet arra, hogy az Európai Parlament számára a Menekültügyi, Migrációs és 

Integrációs Alap elfogadásához vezető tárgyalások során kiemelten fontos volt a 

finanszírozás méltányos és átlátható elosztása az alap különböző céljai között; felhívja 

ennek megfelelően a Bizottságot, hogy növelje az alap költségvetési sorainak számát, 

elősegítve ezáltal a különböző célokra – és azok költségvetési soraira – elkülönített 

                                                 
1  Az Európai Parlament és a Tanács 604/2013/EU rendelete (2013. június 26.) egy harmadik 

országbeli állampolgár vagy egy hontalan személy által a tagállamok egyikében benyújtott 

nemzetközi védelem iránti kérelem megvizsgálásáért felelős tagállam meghatározására 

vonatkozó feltételek és eljárási szabályok megállapításáról (átdolgozás). (HL L 180., 

2013.6.29., 31. o.). 



 

PE606.219v02-00 4/7 AD\1133229HU.docx 

HU 

pénzügyi források elosztásának jobb olvashatóságát és átláthatóságát; felhívja a 

Bizottságot, hogy válassza el a méltányos visszaküldési stratégiák javításával 

kapcsolatos kiadásokat a legális migráció előmozdításával kapcsolatos kiadásoktól, és 

az összes jövőbeni költségvetési tervezetben támogassa a harmadik országbeli 

állampolgárok hatékony integrációját, ahogyan azt a 2015. és a 2016. évi 

költségvetésről szóló véleményeiben az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi 

Bizottság javasolta; 

6. hangsúlyozza annak jelentőségét, hogy célzott előirányzatokat különítsenek el a 

migrációs és menekültügyi válság kiváltó okainak kezelésére; e célból hangsúlyozza, 

hogy az uniós költségvetésnek finanszíroznia kellene a migránsok származási 

országában, valamint a menekülteket befogadó országokban zajló fellépéseket, ideértve 

– de nem kizárólag – a szegénység, a munkanélküliség, az oktatás és a gazdasági 

lehetőségek, valamint az instabilitás, a konfliktusok és az éghajlatváltozás jelentette 

kihívások nyomán tett lépéseket; 

7. hangsúlyozza, hogy milyen fontos szerepet játszanak a civil társadalmi szervezetek a 

migránsok és menedékkérők életének megmentésében a külső határokon, valamint 

abban, hogy ismerjék jogaikat és azoknak érvényt tudjanak szerezni; kéri, hogy a civil 

társadalmi szervezetek kapjanak több pénzügyi támogatást tevékenységeik bővítéséhez; 

8. sajnálja a Belső Biztonsági Alap költségvetésének jelentős csökkenését (35,6% a 

kifizetési előirányzatoknál); hangsúlyozza, hogy az Unióban továbbra is tapasztalható 

biztonsági fenyegetés fényében a Belső Biztonsági Alap számára nyújtott 

finanszírozásnak elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy segítse a belső biztonságot 

fenyegető veszélyeket – és különösen a határokon átnyúló szervezett és súlyos 

bűnözést, a terrorizmust és a számítástechnikai bűnözést – kezelő tagállamokat; kiemeli, 

hogy elegendő finanszírozást kell biztosítani az információmegosztás javítására és a 

számítástechnikai bűnözés elleni küzdelemre irányuló erőfeszítésekre;  

9. üdvözli a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapon belüli sürgősségi 

segélyeszközök (szükséghelyzeti támogatási rendszer (EMAS)) és az Unión belüli 

sürgősségi humanitárius támogatás eszköze (Szükséghelyzeti Támogatási Eszköz) 50 

millió, illetve 200 millió eurós finanszírozását;  

10. tudomásul veszi a 2018-as költségvetési tervezet növekedését a bel- és igazságügy terén 

működő, „új feladatokat” ellátónak minősülő minden ügynökség kiadásai és 

létszámterve tekintetében; sajnálja azonban, hogy a javasolt növekedések 

alacsonyabbak a legtöbb ügynökség által kérteknél; hangsúlyozza, hogy növelni kell az 

eu-LISA, az Eurojust, a CEPOL és az Europol létszámát; kéri az Eurojust 

költségvetésének növelését, mivel – különösen az Európai Ügyészség létrehozását 

követően – egyre több az Unión belüli igazságügyi együttműködésre irányuló kérelem; 

anélkül, hogy az hatással lenne a bel- és igazságügy területén tevékenykedő egyéb uniós 

ügynökségek költségvetési juttatására, további pénzügyi forrásokat kér az Europol 

számára annak megnövekedett munkaterhelésére való tekintettel; hangsúlyozza, hogy az 

Europol és az Eurojust további pénzügyi forrásait a közös nyomozócsoportok 

finanszírozására kell fordítani; üdvözli az európai adatvédelmi biztos költségvetésének 



 

AD\1133229HU.docx 5/7 PE606.219v02-00 

 HU 

az általános adatvédelmi rendelet1 végrehajtására való tekintettel történő növelését; kéri 

további emberi erőforrásoknak az EASO rendelkezésére bocsátását annak érdekében, 

hogy az teljes jogú ügynökséggé válhasson, és képes legyen műveleti és technikai 

segítséget nyújtani a tagállamoknak; kéri további emberi erőforrások biztosítását az 

Alapjogi Ügynökség számára; sajnálatának ad hangot amiatt, hogy az Alapjogi 

Ügynökség mandátuma továbbra is korlátozza az alapvető jogok előmozdításában 

betöltött szerepét; hangsúlyozza, hogy az Alapjogi Ügynökség számára lehetővé kell 

tenni, hogy saját kezdeményezésére kifejtse véleményét a jogalkotási javaslatokról, 

valamint hogy hatáskörének ki kell terjednie az Európai Unió Alapjogi Chartája 

értelmében védett jogok minden területére, ideértve például a rendőrségi és igazságügyi 

együttműködéssel kapcsolatos ügyeket is; 

11. rámutat, hogy a Bizottság javaslata harmadik egymást követő éve nem hagy 

mozgásteret a III. fejezet felső határa alatt, nyilvánvalóvá téve a többéves pénzügyi 

keret legkisebb fejezetének idejétmúlt méretét, amint azt az Európai Parlament a félidős 

felülvizsgálat részeként kifejtette; 

12. rámutat, hogy az Eurojust munkaterhelése, illetve az ügyek összetettsége és száma 

jelentősen növekszik (ez utóbbi az elmúlt öt évben 100%-kal emelkedett); ezért 

sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy az Eurojust működési költségei és létszámterve 

csökkentésre került; hangsúlyozza, hogy az Eurojustot megfelelően kell finanszírozni 

ahhoz, hogy képes legyen hatékonyan betölteni a büntetőügyekben folytatott 

igazságügyi együttműködés előmozdítása terén betöltött kulcsfontosságú szerepét; a 

határokon átnyúló bűncselekmények számának jelentős növekedése miatt és az alapok 

felhasználásának rugalmasabbá tétele érdekében sürgeti a közös nyomozócsoportok 

előirányzatainak növelését; 

13. több forrást kér az erőszakos szélsőségességhez vezető radikalizálódás Unión belül 

terjedő jelenségével szembeni fellépéshez; úgy véli, hogy e cél az integráció elősegítése 

és a diszkrimináció, a rasszizmus és az idegengyűlölet elleni küzdelem révén érhető el. 

                                                 
1  Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a 

természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről 

és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül 

helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.). 
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