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PASIŪLYMAI 

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į 

savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus: 

1. atsižvelgia į 2018 m. biudžeto projektą (2018 m. BP); apgailestauja dėl to, kad, 

palyginti su 2017 m., sumažinta į III išlaidų kategoriją įrašytų ir įsipareigojimų 

asignavimų (ĮA), ir mokėjimų asignavimų (MA) suma; pabrėžia, kad šių sumažinimų 

negalima pagrįsti vėlavimu įgyvendinti sutartas priemones; palankiai vertina tai, kad 

panaudojus lankstumo priemonę į III išlaidų kategoriją įrašyta lėšų suma padidinta 

papildomais 817,1 mln. EUR viršijant jos viršutinę ribą; atkreipia dėmesį į tai, jog 

siūlomas išlaidų lygis bus nepakankamas, kad būtų galima patenkinti atitinkamus 

Sąjungos poreikius migracijos ir saugumo srityse;  

2. mano, kad didelio masto Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondui (PMIF) skirto 

biudžeto sumažinimas (49,7 proc. MA) kenkia PMIF politikos tikslų svarbai ir skubai; 

nesutinka su Komisijos 2018 m. BP pateiktais teiginiais, kuriais pagrindžiamas jos 

siūlomas PMIF finansavimo sumažinimas; palankiai vertina Komisijos pasiūlymą 

stiprinti pasienio veiklą, įskaitant biudžeto asignavimus geresniam bendradarbiavimui 

su trečiosiomis šalimis grąžinimo ir (arba) readmisijos srityje; yra susirūpinęs, jog gali 

būti, kad Komisija nepakankamai įvertino prieglobsčio prašytojų priėmimo, rūpinimosi 

jais ir jų integracijos poreikius; pabrėžia, kad tų asmenų, kurie ieško apsaugos 

Sąjungoje, saugumas neturėtų nukentėti dėl biudžeto mažinimo; 

3. mano, kad, nepasiekus susitarimo dėl Dublino reglamento persvarstymo1, perkėlimas 

Europos Sąjungoje turėtų būti toliau vykdomas ir po 2017 m. rugsėjo mėn., ir laikosi 

nuomonės, kad tai būtina siekiant užtikrinti teisingą atsakomybės pasidalijimą tarp 

valstybių narių ir jų solidarumą; 

4. ragina Komisiją pateikti taisomąjį raštą, kai tik bus patvirtinti teisiniai pagrindai, susiję 

su Europos migracijos darbotvarke, visų pirma Dublino sistemos reforma, atvykimo ir 

išvykimo sistema, ES kelionių informacijos ir leidimų sistema ir Europos prieglobsčio 

paramos biuru (EASO), visapusiškai atsižvelgiant į jų finansinį poveikį, kad būtų 

galima užtikrinti tinkamą ir greitą veiksmingos Europos prieglobsčio ir migracijos 

politikos finansavimą; 

5. primena, kad teisingas ir skaidrus finansavimo paskirstymas įvairiems PMIF tikslams 

įgyvendinti buvo Europos Parlamento prioritetas vykstant deryboms dėl šio fondo 

patvirtinimo; taigi ragina Komisiją įrašyti daugiau PMIF skirtų biudžeto eilučių siekiant 

aiškiau ir skaidriau nurodyti, kaip įvairiems tikslams pagal tas biudžeto eilutes skiriami 

finansiniai ištekliai bus panaudoti; ypač ragina Komisiją visuose būsimuose biudžeto 

projektuose atskirti išlaidas, skirtas teisingoms grąžinimo strategijoms stiprinti, nuo 

išlaidų, skirtų teisėtai migracijai ir efektyviai trečiųjų šalių piliečių integracijai skatinti, 

kaip pasiūlyta Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomonėse dėl 

2015 m. ir 2016 m. biudžetų; 

                                                 
1 2013 m. birželio 26 d. Reglamentas (ES) Nr. 604/2013, kuriuo išdėstomi valstybės narės, atsakingos už 

trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės vienoje iš valstybių narių pateikto tarptautinės apsaugos 

prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijai ir mechanizmai (OL L 180, 2013 6 29, p. 31). 
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6. pakartoja, kad svarbu skirti tikslinį finansavimą siekiant šalinti pagrindines migracijos ir 

pabėgėlių krizės priežastis; pabrėžia, kad šiuo tikslu iš Sąjungos biudžeto turėtų būti 

finansuojamos priemonės, taikomos migrantų kilmės šalyse bei pabėgėlius priimančiose 

šalyse, įskaitant priemones, kuriomis būtų siekiama spręsti tokias problemas, kaip 

skurdas, nedarbas, švietimo ir ekonominių galimybių trūkumas, nestabilumas, konfliktai 

ir klimato kaita, tačiau neapsiribojant tokiomis priemonėmis; 

7. pabrėžia svarbų vaidmenį, kurį atlieka pilietinės visuomenės organizacijos gelbstint 

migrantų ir prieglobsčio prašytojų gyvybes prie išorės sienų, taip pat ginant, skatinant ir 

įgyvendinant jų teises; ragina teikti didesnę finansinę paramą siekiant stiprinti pilietinės 

visuomenės veiklą; 

8. apgailestauja dėl didelio Vidaus saugumo fondo (VSF) biudžeto sumažinimo 

(35,6 proc. MA); pabrėžia, kad, atsižvelgiant į nuolatinę grėsmę saugumui Sąjungoje, 

VSF finansavimo turėtų pakakti siekiant padėti valstybėms narėms kovoti su grėsmėmis 

vidaus saugumui, visų pirma su tarpvalstybiniu organizuotu sunkių formų 

nusikalstamumu, terorizmu ir kibernetiniais nusikaltimais; pabrėžia, kad būtina 

pakankamai finansuoti pastangas, kuriomis siekiama gerinti keitimąsi informacija ir 

kovoti su kibernetiniais nusikaltimais;  

9. palankiai vertina finansavimo priemones pagalbos ekstremaliosios situacijos atveju 

pagal PMIF (Skubios pagalbos dotacijų sistema, angl. EMAS) ir teikiant skubią 

humanitarinę pagalbą Sąjungoje (Skubios paramos priemonė, angl. ESI), kurios sudaro 

atitinkamai 50 mln. EUR ir 200 mln. EUR;  

10. atkreipia dėmesį į tai, kad 2018 m. BP siūloma didinti visų teisingumo ir vidaus reikalų 

srities agentūrų, kurioms priskirtos naujos užduotys, išlaidas ir etatų planus; vis dėlto 

apgailestauja dėl to, kad siūlomas padidinimas yra mažesnis nei prašo daugelis 

agentūrų; pabrėžia, kad svarbu padidinti agentūros „eu-LISA“, Eurojusto, Europos 

Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūros (CEPOL) ir Europolo darbuotojų skaičių; 

ragina skirti daugiau biudžeto lėšų Eurojustui atsižvelgiant į išaugusius reikalavimus dėl 

teisminio bendradarbiavimo Sąjungoje, visų pirma atsižvelgiant į Europos prokuratūros 

įsteigimą; be to, ragina, nedarant poveikio kitų teisingumo ir vidaus reikalų srities 

agentūrų biudžeto asignavimams, skirti papildomų finansinių išteklių Europolui, 

atsižvelgiant į išaugusį jo darbo krūvį; pabrėžia, kad Europolui ir Eurojustui skiriami 

papildomi finansiniai ištekliai turėtų būti investuojami į jungtinių tyrimų grupių 

finansavimą; palankiai vertina tai, kad padidintas Europos duomenų apsaugos priežiūros 

pareigūno biudžetas siekiant įgyvendinti Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą1; 

ragina Europos prieglobsčio paramos biurui (EASO) skirti papildomų žmogiškųjų 

išteklių atsižvelgiant į platesnio masto įgaliojimus, suteikiamus siekiant pertvarkyti 

EASO į visavertę agentūrą, kuri galėtų teikti būtiną operatyvinę ir techninę pagalbą 

valstybėms narėms; ragina skirti papildomų žmogiškųjų išteklių Pagrindinių teisių 

agentūrai; apgailestauja dėl to, kad Pagrindinių teisių agentūros įgaliojimais vis dar 

ribojamas jos vaidmuo remiant pagrindines teises; pabrėžia, jog Pagrindinių teisių 

agentūra turėtų turėti galimybę savo iniciatyva teikti nuomones dėl pasiūlymų dėl 

teisėkūros procedūra priimamų aktų ir jos kompetencijos sritis turėtų būti išplėsta, kad 

                                                 
1 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų 

apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama 

Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1). 
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apimtų visas pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją saugomų teisių sritis, 

įskaitant, pavyzdžiui, policijos ir teisminio bendradarbiavimo klausimus; 

11. atkreipia dėmesį į tai, kad Komisijos pasiūlyme trečius metus iš eilės nenumatyta jokios 

maržos iki III išlaidų kategorijos viršutinės ribos, o tai parodo, kad mažiausios DFP 

išlaidų kategorijos dydis yra pasenęs, kaip teigė Europos Parlamentas per laikotarpio 

vidurio tikslinimo procesą; 

12. pažymi, kad Eurojustas šiuo metu susiduria su gerokai išaugusiu darbo krūviu ir daug 

sudėtingesniais atvejais, o bylų skaičius per pastaruosius penkerius metus padidėjo 

100 proc.; apgailestauja dėl sumažinto Eurojusto veiklos finansavimo lygio ir 

darbuotųjų skaičiaus; pabrėžia, jog būtina tinkamai finansuoti Eurojustą, kad jis galėtų 

vykdyti savo pagrindinį vaidmenį veiksmingai skatindamas teisminį bendradarbiavimą 

baudžiamosiose bylose; ragina Komisiją daugiau lėšų skirti jungtinėms tyrimų grupėms, 

nes gerokai padaugėjo tarpvalstybinių baudžiamųjų bylų, be to, ragina supaprastinti 

galimybes naudotis šiomis lėšomis ir padidinti šių lėšų naudojimo lankstumą; 

13. prašo skirti daugiau lėšų siekiant kovoti su radikalizacijos reiškiniu, kuris yra smurtinio 

ekstremizmo atvejų Sąjungoje priežastis; mano, kad siekiant šio tikslo reikia skatinti 

integraciją ir kovoti su diskriminacija, rasizmu ir ksenofobija. 



 

PE606.219v02-00 6/7 AD\1133229LT.docx 

LT 

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE 

Priėmimo data 31.8.2017    

Galutinio balsavimo rezultatai +: 

–: 

0: 

40 

9 

0 

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 

nariai 

Jan Philipp Albrecht, Malin Björk, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, 

Frank Engel, Raymond Finch, Ana Gomes, Nathalie Griesbeck, Sylvie 

Guillaume, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Sophia in ‘t Veld, 

Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Soraya 

Post, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Csaba Sógor, 

Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, 

Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Kristina Winberg, Tomáš 

Zdechovský, Auke Zijlstra 

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 

pavaduojantys nariai 

Marina Albiol Guzmán, Maria Grapini, Anna Hedh, Petr Ježek, Jeroen 

Lenaers, Andrejs Mamikins, Angelika Mlinar, Christine Revault 

D’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Róża Gräfin von Thun und 

Hohenstein, Elissavet Vozemberg-Vrionidi 

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę 

pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 

dalis) 

André Elissen, Rosa Estaràs Ferragut, Arndt Kohn, Agnieszka 

Kozłowska-Rajewicz, Philippe Lamberts, Adam Szejnfeld, Julie Ward, 

Bogdan Brunon Wenta, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska 

 
 



 

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

 LT 

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE 

40 + 

ALDE Nathalie Griesbeck, Petr Ježek, Angelika Mlinar, Cecilia Wikström, Sophia in 't Veld 

ECR Daniel Dalton, Helga Stevens, Branislav Škripek 

PPE Frank Engel, Rosa Estaràs Ferragut, Monika Hohlmeier, Brice Hortefeux, Agnieszka 

Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Roberta 

Metsola, Adam Szejnfeld, Csaba Sógor, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Traian 

Ungureanu, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Bogdan Brunon Wenta, Tomáš Zdechovský 

S&D Caterina Chinnici, Ana Gomes, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Arndt 

Kohn, Juan Fernando López Aguilar, Andrejs Mamikins, Claude Moraes, Soraya Post, 

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Julie Ward, Josef Weidenholzer 

VERTS/ALE Jan Philipp Albrecht, Philippe Lamberts, Judith Sargentini 

 

9 - 

EFDD Raymond Finch, Kristina Winberg 

ENF André Elissen, Auke Zijlstra 

GUE/NGL Marina Albiol Guzmán, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat 

NI Udo Voigt 

 

0 0 

  

 

Sutartiniai ženklai: 

+ : už 

- : prieš 

0 : susilaikė 

 


