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IEROSINĀJUMI 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta 

komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. ņem vērā 2018. gada budžeta projektu (BP 2018); pauž nožēlu par to, ka salīdzinājumā 

ar 2017. gadu 3. izdevumu kategorijā samazinātas gan saistību apropriācijas (SA), gan 

maksājumu apropriācijas (MA); uzsver, ka šos samazinājumus nevar pamatot ar 

saskaņoto pasākumu īstenošanas kavēšanos; atzinīgi vērtē papildinājumu 3. izdevumu 

kategorijā, par papildu EUR 817,1 miljonu pārsniedzot tās maksimālo apjomu, 

izmantojot elastības instrumentu; uzsver, ka ierosinātais izdevumu līmenis nebūs 

pietiekams, lai segtu Savienības vajadzības attiecīgi migrācijas un drošības jomā;  

2. uzskata, ka ievērojamais budžeta samazinājums (par 49,7 % MA) Patvēruma, migrācijas 

un integrācijas fondam (AMIF) apdraud AMIF politikas mērķu nozīmīgumu un 

īstenošanas steidzamību; apstrīd BP 2018 minētos Komisijas apgalvojumus, kas pamato 

tās ierosināto samazinājumu AMIF finansējumam; atzinīgi vērtē Komisijas 

priekšlikumu pastiprināt prioritārās darbības, iekļaujot budžeta piešķīrumus, lai 

uzlabotu sadarbību ar trešām valstīm atgriešanas/atpakaļuzņemšanas jomā; pauž bažas 

par to, ka Komisija ar patvēruma meklētāju uzņemšanu, aprūpi un integrāciju saistītās 

vajadzības varētu novērtēt par zemu; uzsver, ka budžeta samazinājumiem nevajadzētu 

negatīvi ietekmēt to personu drošību, kuras meklē aizsardzību Savienībā; 

3. uzskata — tā kā nav panākta vienošanās par Dublinas regulas1 pārskatīšanu, pārcelšanu 

būtu jāturpina īstenot vēl pēc 2017. gada septembra un uzskata, ka tas ir nepieciešams, 

ņemot vērā taisnīgu atbildības sadalījumu starp dalībvalstīm un dalībvalstu solidaritāti; 

4. aicina Komisiju iesniegt grozījumu vēstuli, līdzko ir pieņemti ar Eiropas programmu 

migrācijas jomā saistītie juridiskie pamati, jo īpaši Dublinas sistēmas reformas, 

ieceļošanas/izceļošanas sistēmas, ES ceļošanas informācijas un atļauju sistēmas un 

Eiropas Patvēruma atbalsta biroja (EASO) juridiskais pamats, pilnībā ņemot vērā to 

finansiālo ietekmi, lai nodrošinātu pienācīgu un ātri pieejamu finansējumu efektīvai 

Eiropas patvēruma un migrācijas politikai; 

5. atgādina, ka sarunās, kuru rezultātā tika izveidots AMIF, Eiropas Parlamenta prioritāte 

bija panākt taisnīgu un pārredzamu finansējuma sadali minētā fonda dažādo mērķu 

sasniegšanai; aicina Komisiju attiecīgi palielināt ar AMIF saistīto budžeta pozīciju 

skaitu, lai panāktu lielāku skaidrību un pārredzamību attiecībā uz to, kā tiks izlietoti 

dažādiem mērķiem un tātad minētajām budžeta pozīcijām atvēlētie līdzekļi; īpaši aicina 

Komisiju visos turpmākajos budžeta projektos nošķirt izdevumus godīgu atgriešanas 

stratēģiju veicināšanai no izdevumiem, kas saistīti ar legālo migrāciju un trešo valstu 

valstspiederīgo efektīvas integrācijas sekmēšanu, kā ierosināts Pilsoņu brīvību, tieslietu 

un iekšlietu komitejas atzinumos par 2015. un 2016. gada budžetu; 

                                                 
1  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 604/2013 (2013. gada 26. jūnijs), ar ko 

paredz kritērijus un mehānismus, lai noteiktu dalībvalsti, kura ir atbildīga par trešās valsts 

valstspiederīgā vai bezvalstnieka starptautiskās aizsardzības pieteikuma izskatīšanu, kas 

iesniegts kādā no dalībvalstīm (OV L 180, 29.6.2013., 31. lpp.). 
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6. atkārtoti norāda, ka ir svarīgi darīt pieejamu mērķtiecīgu finansējumu, lai risinātu 

migrācijas un bēgļu krīzes pamatcēloņus; šajā nolūkā uzsver, ka no Savienības budžeta 

būtu jāfinansē pasākumi migrantu izcelsmes valstīs, kā arī bēgļus uzņemošajās valstīs, 

tostarp pasākumi, ar kuriem tiek risināti nabadzības, bezdarba, izglītības un ekonomisko 

iespēju, kā arī nestabilitātes, konfliktu un klimata pārmaiņu jautājumi, kā arī citi 

pasākumi; 

7. uzsver pilsoniskās sabiedrības organizāciju nozīmīgo lomu, glābjot migrantu un 

patvēruma meklētāju dzīvības pie ārējām robežām, kā arī aizsargājot, veicinot un 

īstenojot viņu tiesības; prasa sniegt lielāku finansiālo atbalstu, lai stiprinātu pilsoniskās 

sabiedrības darbības; 

8. pauž nožēlu par ievērojamo budžeta samazinājumu Iekšējās drošības fondam (ISF) 

(35,6 % MA); uzsver, ka, ņemot vērā pastāvīgo drošības apdraudējumu Savienībā, ISF 

finansējumam vajadzētu būt pietiekamam, lai palīdzētu dalībvalstīm risināt problēmas 

saistībā ar iekšējās drošības draudiem, jo īpaši pārrobežu mēroga organizēto noziedzību 

un smagiem noziegumiem, terorismu un kibernoziedzību; uzsver nepieciešamību 

pietiekami finansēt centienus, lai uzlabotu informācijas apmaiņu un cīnītos pret 

kibernoziedzību;  

9. atzinīgi vērtē to instrumentu finansēšanu, kas paredzēti ārkārtas palīdzībai AMIF 

(EMAS) un ārkārtas humānajai palīdzībai Savienībā (ESI) attiecīgi EUR 50 miljonu un 

EUR 200 miljonu apmērā;  

10. norāda uz ierosinātajiem palielinājumiem BP 2018 visu to tieslietu un iekšlietu nozares 

aģentūru izdevumiem un štatu sarakstiem, kuras klasificētas kā ieguvušas “jaunus 

uzdevumus”; tomēr pauž nožēlu par to, ka ierosinātie palielinājumi ir zemāki nekā to 

pieprasījušas vairums aģentūru; uzsver, cik svarīgi ir palielināt darbinieku skaitu eu-

LISA, Eurojust, CEPOL un Eiropolā; prasa palielināt Eurojust budžetu, ņemot vērā 

augušās prasības saistībā ar Savienības tiesu iestāžu sadarbību, jo īpaši ņemot vērā 

Eiropas Prokuratūras izveidošanu; turklāt prasa — neietekmējot budžeta piešķīrumu 

citām tieslietu un iekšlietu jomas aģentūrām, nodrošināt papildu finansējumu 

Eiropolam, ņemot vērā tā pieaugošo darba slodzi; uzsver, ka Eiropola un Eurojust 

papildu finanšu līdzekļus būtu jāiegulda kopējo izmeklēšanas grupu finansēšanā; 

atzinīgi vērtē budžeta palielinājumu Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītājam, ņemot 

vērā Vispārīgās datu aizsardzības regulas1 īstenošanu; prasa piešķirt EASO papildu 

cilvēkresursus, lai atbalstītu palielinātās pilnvaras, tā pārveidojot EASO pilnvērtīgā 

aģentūrā, kas spēj dalībvalstīm sniegt nepieciešamo operatīvo un tehnisko palīdzību; 

prasa piešķirt papildu cilvēkresursus Pamattiesību aģentūrai; pauž nožēlu par to, ka 

Pamattiesību aģentūras pilnvaras joprojām ierobežo tās lomu pamattiesību atbalstīšanā; 

uzsver, ka Pamattiesību aģentūrai vajadzētu būt iespējai pēc savas iniciatīvas sniegt 

atzinumus par tiesību aktu priekšlikumiem un ka tās kompetences jomai būtu jāaptver 

visas tiesību jomas, kuru aizsardzība paredzēta Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, 

tostarp, piemēram, policijas un tiesu iestāžu sadarbības jautājumus; 

                                                 
1  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par 

fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti 

un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 

4.5.2016., 1. lpp.). 
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11. norāda, ka Komisijas priekšlikums jau trešo gadu pēc kārtas neparedz atstāt rezervi 

3. izdevumu kategorijas maksimālajā apmērā, kas liecina par to, ka vismazākās DFS 

izdevumu kategorijas apmērs vairs nav atbilstošs, kā Eiropas Parlaments norādīja 

vidusposma pārskatīšanas procesā; 

12. norāda, ka Eurojust patlaban saskaras ar nozīmīgu darba slodzes pieaugumu, kā arī 

palielinājusies lietu sarežģītība un skaits, kas pēdējo piecu gadu laikā pieaudzis par 

100 %; tādēļ pauž nožēlu par Eurojust darbības finansējuma un darbinieku skaita 

samazinājumu; uzsver, ka Eurojust ir vajadzīgs atbilstīgs finansējums, lai aģentūra 

pildītu savu galveno uzdevumu, veicinot tiesu iestāžu sadarbību krimināllietās; mudina 

palielināt kopējām izmeklēšanas grupām piešķirto finansējumu, ņemot vērā, ka būtiski 

pieaudzis pārrobežu krimināllietu skaits, kā arī vienkāršot un padarīt elastīgāku 

finansējuma izmantošanu; 

13. prasa palielināt finansējumu, lai apkarotu radikalizācijas fenomenu, kas ved pie 

vardarbīga ekstrēmisma Savienībā; uzskata, ka to var panākt, sekmējot integrāciju un 

cīnoties pret diskrimināciju, rasismu un ksenofobiju. 
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