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WSKAZÓWKI 

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do 

Komisji Budżetowej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym 

tekście projektu rezolucji następujących wskazówek: 

1. przyjmuje do wiadomości projekt budżetu na 2018 r. (PB 2018); wyraża ubolewanie z 

powodu zmniejszenia zarówno środków na zobowiązania, jak i środków na płatności w 

dziale III w porównaniu z 2017 r.; podkreśla, że obniżek tych nie da się uzasadnić 

opóźnieniami we wdrażaniu uzgodnionych środków; z zadowoleniem przyjmuje 

zwiększenie środków w dziale III o dodatkowe 817,1 mln EUR powyżej pułapu dzięki 

wykorzystaniu instrumentu elastyczności; podkreśla, że proponowany poziom 

wydatków nie wystarczy na pokrycie potrzeb Unii w dziedzinie migracji i 

bezpieczeństwa;  

2. uważa, że duża redukcja budżetu (49,7 % w środkach na płatności) Funduszu Azylu, 

Migracji i Integracji (AMIF) podważa znaczenie i pilny charakter celów politycznych 

tego funduszu; kwestionuje zawarte w PB 2018 twierdzenia Komisji, które uzasadniają 

proponowane przez nią zmniejszenie środków finansowych dla Funduszu Azylu, 

Migracji i Integracji; z zadowoleniem przyjmuje propozycję Komisji, aby wzmocnić 

działania o podstawowym znaczeniu, co obejmuje zwiększenie przydziałów 

budżetowych na poprawę współpracy w zakresie powrotów i readmisji z państwami 

trzecimi; jest zaniepokojony faktem, że Komisja może zbyt nisko oszacować potrzeby 

w zakresie przyjmowania, opieki zdrowotnej i integracji osób ubiegających się o azyl; 

podkreśla, że cięcia budżetowe nie powinny negatywnie wpływać na bezpieczeństwo 

osób szukających ochrony w Unii; 

3. uważa, że wobec braku porozumienia co do przeglądu rozporządzenia dublińskiego1 

relokacje powinny być nadal prowadzone po wrześniu 2017 r., a także uważa, że jest to 

konieczne ze względu na sprawiedliwy podział odpowiedzialności i solidarność między 

państwami członkowskimi; 

4. wzywa Komisję, aby przedstawiła list w sprawie poprawek niezwłocznie po przyjęciu 

podstaw prawnych dotyczących Europejskiego programu w zakresie migracji, 

zwłaszcza reformy systemu dublińskiego, systemu wjazdu/wyjazdu, europejskiego 

systemu informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż i Europejskiego Urzędu 

Wsparcia w dziedzinie Azylu, w pełni uwzględniając ich skutki finansowe, aby 

zapewnić odpowiednie i sprawne finansowanie skutecznej europejskiej polityki 

azylowej i migracyjnej; 

5. przypomina, że sprawiedliwy i przejrzysty przydział środków finansowych na 

poszczególne cele AMIF był priorytetem Parlamentu Europejskiego podczas negocjacji 

prowadzących do przyjęcia tego funduszu; apeluje do Komisji o odpowiednie 

zwiększenie liczby linii budżetowych w ramach AMIF, aby poprawić czytelność i 

                                                 
1  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 604/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie 

ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za 

rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich 

przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca (Dz.U. L 180 z 29.6.2013, s. 31). 
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przejrzystość wydatkowania środków finansowych przyznanych na poszczególne cele, a 

w konsekwencji do tych linii budżetowych; wzywa w szczególności Komisję, by we 

wszystkich przyszłych projektach budżetu oddzielała wydatki przeznaczone na poprawę 

sprawiedliwych strategii powrotów od wydatków na legalną migrację i promowanie 

skutecznej integracji obywateli państw trzecich, co zaproponowała Komisja Wolności 

Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w opiniach w sprawie budżetu 

na lata 2015 i 2016; 

6. ponownie zwraca uwagę, jak ważne jest udostępnienie ukierunkowanych środków 

finansowych na zwalczanie pierwotnych przyczyn kryzysu migracyjnego i 

uchodźczego; w związku z tym podkreśla, że z budżetu UE należy finansować działania 

w krajach pochodzenia migrantów, a także w krajach przyjmujących uchodźców, w 

tym, ale nie wyłącznie, działania dotyczące ubóstwa, bezrobocia, edukacji i możliwości 

gospodarczych, a także niestabilności, konfliktów i zmiany klimatu; 

7. podkreśla, że organizacje społeczeństwa obywatelskiego odgrywają istotną rolę w 

ratowaniu życia migrantów i osób ubiegających się o azyl na granicach zewnętrznych, a 

także w ochronie, propagowaniu i wykonywaniu ich praw; wzywa do udzielania 

większego wsparcia finansowego na rzecz wzmocnienia działalności społeczeństwa 

obywatelskiego; 

8. wyraża ubolewanie z powodu znacznego zmniejszenia budżetu Funduszu 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego (35,6 % w środkach na płatności); podkreśla, że w 

świetle stałego zagrożenia dla bezpieczeństwa w Unii finansowanie Funduszu 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego powinno być wystarczające, aby pomóc państwom 

członkowskim w radzeniu sobie z zagrożeniami dla bezpieczeństwa wewnętrznego, 

zwłaszcza ze zorganizowaną i poważną przestępczością transgraniczną, terroryzmem i 

cyberprzestępczością; podkreśla potrzebę wystarczającego finansowania działań 

zmierzających do poprawy wymiany informacji i do zwalczania cyberprzestępczości;  

9. z zadowoleniem przyjmuje finansowanie instrumentu pomocy nadzwyczajnej w ramach 

Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz finansowanie instrumentu nadzwyczajnej 

pomocy humanitarnej na terytorium Unii, w wysokości odpowiednio 50 mln EUR i 

200 mln EUR;  

10. odnotowuje proponowane zwiększenie środków w PB 2018 w odniesieniu do 

wydatków i planów zatrudnienia dla wszystkich agencji działających w obszarze 

wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, sklasyfikowanych jako wypełniające 

„nowe zadania”; wyraża jednak ubolewanie, że zaproponowane zwiększenie środków 

jest niższe od tego, o które wnioskowała większość agencji; podkreśla znaczenie 

zwiększenia liczby pracowników agencji eu-LISA, Eurojustu, CEPOLu i Europolu; 

wzywa do zwiększenia budżetu Eurojustu ze względu na zwiększone wymagania w 

zakresie współpracy sądowej w Unii, w szczególności w świetle utworzenia 

Prokuratury Europejskiej; apeluje ponadto o dodatkowe środki finansowe dla Europolu 

w świetle jego zwiększonego obciążenia pracą, przy czym nie powinno to wpłynąć na 

przydziały budżetowe dla innych agencji działających w obszarze wymiaru 

sprawiedliwości i spraw wewnętrznych; podkreśla, że dodatkowe środki finansowe na 

Europol i Eurojust należy inwestować w finansowanie wspólnych zespołów 

dochodzeniowo-śledczych; z zadowoleniem przyjmuje zwiększenie budżetu 
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Europejskiego Inspektora Ochrony Danych w kontekście wprowadzania w życie 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych1; apeluje o przydzielenie EASO 

dodatkowych zasobów kadrowych, aby pomóc w realizacji rozszerzonego mandatu 

zakładającego przekształcenie EASO w pełnoprawną agencję, zdolną do zapewniania 

państwom członkowskim niezbędnego wsparcia operacyjnego i technicznego; wzywa 

do przydzielenia Agencji Praw Podstawowych dodatkowych zasobów kadrowych; 

ubolewa, że mandat Agencji Praw Podstawowych nadal ogranicza jej rolę we 

wspieraniu praw podstawowych; podkreśla, że Agencja Praw Podstawowych powinna 

być w stanie przedstawiać opinie na temat wniosków ustawodawczych z własnej 

inicjatywy, a jej kompetencje powinny obejmować cały zakres praw chronionych na 

mocy Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, w tym np. kwestie współpracy 

policyjnej i sądowej; 

11. wskazuje, że wniosek Komisji trzeci rok z rzędu nie pozostawia żadnego marginesu w 

ramach pułapu działu III, co świadczy o zdezaktualizowanej wielkości najmniejszego 

działu WRF, o czym Parlament Europejski wspominał w ramach procesu rewizji 

śródokresowej; 

12. zauważa, że Eurojust boryka się obecnie ze znacznym wzrostem obciążenia pracą, a 

także zwraca uwagę na złożoność i liczbę spraw, która wzrosła o 100 % w ostatnich 

pięciu latach; w związku z tym z żalem przyjmuje obniżkę środków operacyjnych 

Eurojustu oraz poziomu zatrudnienia w tej agencji; podkreśla, że odpowiednie 

finansowanie Eurojustu jest konieczne, by mógł on skutecznie wypełniać swoją 

zasadniczą rolę w promowaniu współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach 

karnych; apeluje o zwiększenie środków przeznaczonych na wspólne zespoły 

dochodzeniowo-śledcze ze względu na znaczny wzrost liczby transgranicznych spraw 

karnych oraz o uproszczenie, a także uelastycznienie korzystania z tych funduszy; 

13. zwraca się o zwiększenie środków finansowych na rzecz walki ze zjawiskiem 

radykalizacji prowadzącej do brutalnego ekstremizmu na terenie Unii; jest zdania, że 

można tego dokonać, propagując integrację oraz zwalczając dyskryminację, rasizm i 

ksenofobię. 

                                                 
1  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1). 
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