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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. rámutat, hogy az új többéves pénzügyi keret struktúrájának jobban meg kell felelnie az 

öt legfontosabb uniós politikai prioritásnak; nagyobb koherenciára szólít fel az uniós 

költségvetés és az EU célkitűzései között, szükség esetén meghaladva a GDP 1%-át 

kitevő tagállami hozzájárulások üvegplafonját és/vagy kiigazítva és csökkentve az uniós 

célkitűzéseket; 

2. több forrást kér az Unión belüli erőszakos szélsőségességhez vezető radikalizálódás 

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

diszkrimináció, a rasszizmus és az idegengyűlölet elleni fellépés révén érhető el;  

3. hangsúlyozza a különböző uniós alapok fontosságát, és kiemeli, hogy a biztonság és a 

migráció terén végrehajtott fellépéseket nem csupán a célzott és az e területek átfogó 

kihívásainak kezeléséhez megfelelő finanszírozást biztosító eszközökkel – mint például 

a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap (AMIF) vagy a Belső Biztonsági Alap 

(ISF) – és a következő többéves pénzügyi keret kezdetétől fogva és annak teljes 

időtartama alatt elegendő forrás bevonásával kell végrehajtani, de a jövőben olyan 

általánosabb eszközökbe is bele kell tervezni azokat, mint az Európai Szociális Alap 

(ESZA), a Kohéziós Alap, vagy a biztonsági unió alapja (az európai biztonsági 

stratégiának megfelelően) és a külső fellépés finanszírozási eszközei; megjegyzi, hogy a 

migránsok és menekültek befogadó társadalmakba való integrációja keretében végzett 

fellépések finanszírozására nem zárható ki más olyan általánosabb eszközök 

használatának lehetősége sem, mint az Európai Szociális Alap (ESZA); úgy véli, hogy 

minden európai strukturális és beruházási alapot folytatni kell 2020 után is, és 

hangsúlyozza, hogy egyes alapoknak, például az Európai Szociális Alapnak 

foglalkozniuk kell többek között a radikalizálódás, a marginalizálódás, a gyűlölet-

bűncselekmények és az idegengyűlölet elleni programokkal; 

4. kéri, hogy a civil társadalmi szervezetek kapjanak több pénzügyi támogatást 

tevékenységeik megerősítéséhez; 

5. hangsúlyozza, hogy a biztonság és a migráció terén biztosított finanszírozás szintjének 

és mechanizmusának megfelelőnek kell lennie, és biztosítania kell a szükséges 

rugalmasságot annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a rugalmassági mechanizmus 

szisztematikus alkalmazása az uniós költségvetés minden évében, amint az a jelenlegi 

többéves pénzügyi keretben 2015 óta mindig előfordul, és hogy biztosítani lehessen, 

hogy a végrehajtás módjai ténylegesen megfeleljenek a helyszínen felmerülő 

igényeknek; úgy véli, hogy az alapokat alapos félidős felülvizsgálatnak kell alávetni, 

amelynek során a finanszírozás elosztását az aktualizált statisztikák alapján 

hozzáigazítják a helyi szükségletekhez és jutalmazzák a teljesítményt az uniós 

prioritások megvalósítása terén; 

6. ismételten aggodalmát fejezi ki az Unió költségvetésén kívüli ad-hoc eszközök, például 

a vagyonkezelői alapok létrehozása miatt, amelyek nem biztosítják az uniós 
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költségvetés egységességét és egyetemességét, és nem javítják annak átláthatóságát és 

érthetőségét sem; emlékeztet, hogy az uniós vagyonkezelői alapok csak az EU-n kívüli 

tevékenységeket támogathatnak; emlékeztet, hogy a Parlamentnek tudnia kell 

ellenőrzési jogkörét gyakorolnia nem csupán az ilyen uniós vagyonkezelői alapok 

létrehozásakor, de valamennyi kifizetésük kapcsán is; 

7. sajnálja, hogy a migráció megelőzése érdekében az EU egyre több pénzügyi támogatást 

nyújt olyan harmadik országoknak, mint Líbia és Törökország, annak ellenére, hogy 

ezekben az országokban komoly aggályok merülnek fel az emberi jogi helyzetet 

illetően; 

8. emlékeztet, hogy a biztonsági unió megfelelő működése érdekében a pénzügyi 

eszközöknek a jelenlegi politikák és a meglévő rendszerek javítására kell 

összpontosítaniuk;   

9. hangsúlyozza, hogy valamennyi bel- és igazságügyi ügynökség és újonnan létrehozott 

uniós szerv fontos szerepet tölt be a biztonsági unió menetrendjében, valamint a 

határokon átnyúló bűnözés, a csalás, a pénzmosás és a terrorizmus elleni küzdelemben, 

továbbá a menekültügyi támogatás, az igazságügyi együttműködés, a rendőrségi 

együttműködés, a határigazgatás, az adatvédelem, a nagyméretű IT-projektek és az 

alapvető jogok területén; megfelelő források elkülönítésére szólít fel működésük és 

tevékenységeik finanszírozására; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy ezen ügynökségek 

közül soknak a finanszírozása nem tartott lépést a megnövekedett feladataik miatt 

megnőtt elvárásokkal; 

a) sajnálja, hogy a bűnüldöző ügynökségek, mint az Europol, az Eurojust és a 

CEPOL elégtelen forrásokkal rendelkeznek a jelenlegi többéves pénzügyi 

keretben, és felszólít arra, hogy a forrásokat úgy tervezzék, hogy azok 

összhangban legyenek a politikai elvárásokkal és az ügynökségek működési 

igényeivel, beleértve a technológiai és technikai támogatásra, valamint a 

képzésekre vonatkozó igényeket is; 

b) az újabb közös nyomozócsoportok létrehozásának fokozottabb finanszírozását 

kéri az együttműködés és az információcsere javítása érdekében a határokon 

átnyúló nyomozások során; 

c) hangsúlyozza a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség 

nagyméretű IT-rendszereinek üzemeltetési igazgatását végző európai ügynökség 

(eu-LISA) munkájának fontosságát számos meglévő és új rendszerrel 

kapcsolatban a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló 

térségben; felszólít arra, hogy különítsenek el megfelelő pénzügyi és emberi 

erőforrásokat annak érdekében, hogy biztosítani lehessen e munka folytatását, 

valamint a határregisztrációs rendszer és az Európai Utasinformációs és 

Engedélyezési Rendszer (ETIAS), az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs 

Rendszer (ECRIS-TCN), továbbá az uniós biztonsági, határigazgatási és 

migrációügyi informatikai rendszerek átjárhatóságát lehetővé tevő jövőbeli 

intézkedések zökkenőmentes végrehajtását; 

d) emlékeztet, hogy a növekedést célzó Európa 2020 stratégia részeként az Unió 

kötelezettséget vállalt a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre, 
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valamint hogy jobban meg kell érteni a radikalizálódás, továbbá egyes csoportok 

fokozódó marginalizálódásának jelenségét, a gyűlöletbeszédet és a gyűlöletből 

elkövetett bűncselekményeket, és azokra választ kell adni; hangsúlyozza az 

Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) által e területen játszott szerepet; 

felszólít arra, hogy biztosítsanak további emberi erőforrásokat az Alapjogi 

Ügynökség számára; sajnálja, hogy az ügynökség mandátuma továbbra is 

korlátozza az alapvető jogok előmozdításában betöltött szerepét; hangsúlyozza, 

hogy az 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; 

e) megfelelő források biztosítására szólít fel az Európai Unió Tagállamai Külső 

Határain Való Operatív Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség 

(FRONTEX) új megbízatásának teljesítéséhez, és hangsúlyozza, hogy az 

ügynökség új feladatai, hatásköre és tevékenységei folyamatos finanszírozást 

igényelnek a 2020 utáni időszakra vonatkozó pénzügyi keretben; 

f) felszólít arra, hogy bocsássanak további emberi erőforrásokat az Európai 

Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO) rendelkezésére annak érdekében, hogy 

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

segítséget nyújtani a tagállamoknak; 

g) hangsúlyozza, hogy a Kábítószer és Kábítószer-függőség Európai 

Megfigyelőközpontja (EMCDDA) fontos szerepet tölt be az illegális kábítószer-

fogyasztás átfogó értékelése révén, valamint a megelőzés és a bűnüldözési 

nyomonkövetési intézkedések terén, és ezért megfelelő forrásokat kell az 

ügynökség rendelkezésére bocsátani; 

h) megfelelő források elkülönítésére szólít fel annak érdekében, hogy biztosítani 

lehessen az Európai Ügyészség zökkenőmentes felállítását és működését; 

10. felhívja a Bizottságot, hogy alkalmazza az Európai Unióról szóló szerződés 7. cikkét, 

amennyiben egyértelműen fennáll a veszélye, hogy egyes tagállamok komolyan 

megsértik a jogállamiságot, és felhívja a Tanácsot, hogy vállaljon felelősséget e 

tekintetben. 
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