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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. üdvözli a III. fejezet (Biztonság & uniós polgárság) kötelezettségvállalási 

előirányzatainak 3,49 milliárd euróról 2019-ben 3,73 milliárd euróra való növelését 

(2018-hoz képest +6,7%); hangsúlyozza, hogy ez a növekedés szükségessé teszi a III. 

fejezet felső korlátjának több mint 25%-kal történő megemelését, hogy 2019-ben 927,5 

millió euróval több álljon rendelkezésre (2018-hoz képest +10%); megjegyzi, hogy ez 

az egymást követő ötödik év, amelynek során a 2015 óta végrehajtás alatt álló 

intézkedések finanszírozására a Rugalmassági Eszközből hívnak le összegeket; felkéri 

ezért a Bizottságot, hogy a 2020 utáni időszakra szóló új többéves pénzügyi keret 

részeként hozzon létre állandó és fenntartható mechanizmust a migrációs és biztonsági 

intézkedések finanszírozására, és csak a ténylegesen előre nem látható 

válsághelyzetekben támaszkodjon a rugalmassági mechanizmusokra; 

2. hangsúlyozza, hogy a belső biztonság kérdésének továbbra is az Unió egyik fő 

prioritásának kell maradnia, és hangsúlyozza a Belső Biztonsági Alap mint a 

tagállamoknak a biztonság – ideértve a terrorizmus és a radikalizálódás elleni küzdelem, 

a súlyos és szervezett bűnözés és a számítástechnikai bűnözés elleni fellépés – területén 

támogatást nyújtó kulcsfontosságú pénzügyi eszköz szerepét; megjegyzi azonban, hogy 

a két program félidős felülvizsgálatának eredményeként a Belső Biztonsági Alap és a 

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap kötelezettségvállalási előirányzatai ez 

utóbbi javára billentek el; üdvözli, hogy a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap 

kötelezettségvállalási előirányzatai igen jelentősen, 401,7 millió euróval (2018-hoz 

képest 56%-kal) emelkedtek az új dublini jogszabályok finanszírozása érdekében 

(feltételezve, hogy azt 2018 végéig elfogadják); e tekintetben felhívja a Bizottságot, 

hogy 2019-ben gyorsítsa fel az áttelepítéseket, és üdvözli a Görögország számára kért 

175 millió eurós keretet azt követően, hogy a humanitárius segítségnyújtási eszköz 

2019. január 1-jén lejár; 

3. felhívja a Bizottságot, hogy növelje az alap költségvetési sorainak számát, elősegítve 

ezáltal a különböző célokra – és azok költségvetési soraira – elkülönített 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; úgy véli, hogy a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap 

tekintetében elsőbbséget kell biztosítani az olyan projektek számára, amelyek 

támogatják a menedékkérőket, valamint a migránsok és menekültek integrációját; 

elismeri a regionális és helyi hatóságok, valamint a civil társadalmi szervezetek pozitív 

hozzájárulását e tekintetben; hangsúlyozza különösen, 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 ezért kéri az Uniót és a tagállamokat, hogy támogassák a 

civil társadalmat és a civil társadalmi szervezetek fellépéseit többek között azáltal, hogy 
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közvetlen hozzáférést biztosítanak számukra a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs 

Alaphoz; 

4. üdvözli, hogy a határokon átnyúló, az Unió pénzügyi érdekei elleni bűnözéssel 

szembeni büntetőeljárásokkal foglalkozó Európai Ügyészség számára 4,9 millió eurós 

költségvetést különítettek el; sajnálatát fejezi ki azonban amiatt, hogy a Jogérvényesülés 

Program kötelezettségvállalási előirányzatait kontraproduktív módon 2,5 millió euróval 

(2018-hoz képest 5,4%-kal) csökkentik; aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a biztonság 

és a jogérvényesülés operatív növekedése és politikai prioritásai miatt ez a csökkentés – 

többek között a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés miatt – nem tartható fenn; 

5. sajnálja, hogy a bel- és igazságügy területén működő többi ügynökséggel szemben az 

Eurojust költségvetését és létszámtervét csökkenteni kívánják, ami azt a benyomást 

kelti, hogy az EU a jelenlegi biztonsági veszélyek leküzdése érdekében csak az 

intézkedések felét hozza meg, mivel nem teszi lehetővé a hatékony igazságügyi nyomon 

követést; az Eurojust az egyetlen olyan uniós szerv, amely ezt a tagállamok nyomozó 

hatóságai közötti, a terrorizmus, a kiberbűnözés, a migránsok csempészése és a 

szervezett bűnözés elleni fellépésre vonatkozó egyeztetés és együttműködés révén 

garantálni képes; hangsúlyozza, hogy az Eurojust megfelelő pénzügyi eszközökkel 

történő ellátása elengedhetetlen előfeltétele az ügynökség megfelelő működésének, 

valamint a stratégiai és operatív tevékenységének kidolgozásához annak érdekében, 

hogy kezelni lehessen növekvő ügyforgalmát és koordinációs tevékenységeit, valamint 

el lehessen kerülni a működésére gyakorolt negatív hatásokat; sürgeti ezért, hogy az 

Eurojust 2019. évi költségvetését emeljék, 41,2 millió euróra és összesen 217 

álláshelyre; hangsúlyozza, hogy az Eurojust költségvetési igényeit a 2020 utáni 

időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretben reálisan kell tükrözni, összhangban a 

Parlament azon álláspontjával, hogy elegendő forrásokat kell biztosítani a 2020 utáni 

többéves pénzügyi keretben a bel- és igazságügyi ügynökségeknek, hogy elkerüljék a 

többéves pénzügyi keret rugalmassági rendelkezéseinek rendszeres alkalmazását 

minden évben; 

6. üdvözli, hogy az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal számára javasolt 

finanszírozás megfelel a Hivatal Bizottsághoz intézett eredeti kérésének; elvárja, hogy 

ha a tagállamok által igényelt működési támogatás szintje 2019-ben növekszik, a 

Bizottság költségvetés-módosítási tervezetet nyújtson be a műveletek finanszírozásának 

növelésére;  

7. rámutat arra, hogy 2019 kihívást jelent a Szabadságon, a Biztonságon és a Jog 

Érvényesülésén Alapuló Térség Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását 

Végző Európai Ügynökség (eu-LISA) számára, mivel feladatai és a számára elkülönített 

költségvetés jelentős mértékben megnövekedett, és szükséges lesz, hogy erőforrásait az 

új mandátumával összhangban megfelelő mértékben megerősítsék; aggodalmát fejezi ki 

ezért az eu-LISA számára javasolt elégtelen finanszírozás és létszámterv tekintetében, 

mivel az eu-LISA feladatai egyre összetettebbek, lásd a meglévő adatbázisok 

(Schengeni Információs Rendszer, Eurodac és Vízuminformációs Rendszer) 

korszerűsítését, valamint a bel- és igazságügy területén működő egyéb nagyméretű IT-

rendszerek végrehajtását és üzemeltetését; hangsúlyozza, hogy ezek a 

kötelezettségvállalási előirányzatok szükségesek az eu-LISA számára, különösen a 

2019-ben tervezett tevékenységek végrehajtása tekintetében, beleértve az automatikus 
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ujjnyomat-azonosító rendszer (AFIS) és a Schengeni Információs Rendszer (SIS) 

második szakaszát; hangsúlyozza, hogy növelni kell az eu-LISA forrásait, és 25 további 

szerződéses alkalmazottat kell biztosítani annak érdekében, hogy az ügynökség 

megbízatása szerint, többek között az AFIS második szakaszában is jól teljesíthessen; 

8. üdvözli az európai adatvédelmi biztos igazgatási előirányzatainak növekedését (2018-

hoz képest +16%), amely azt célozza, hogy képes legyen ellátni az Európai 

Adatvédelmi Testület titkárságának új feladatait, az uniós intézmények új adatvédelmi 

szabályaival kapcsolatos további feladatokat, valamint hogy ellenőrizni és biztosítani 

tudja azt, hogy a korábbi harmadik pillér alá tartozó ügynökségek megfeleljenek az 

adatvédelmi szabályoknak;  

9. kéri az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség (Frontex) alapjogi tisztviselője 

számára létrehozott AD álláshelyek növelését annak érdekében, hogy az ügynökség 

magas szintű szakértelemmel rendelkezzen az alapvető jogok témájában, és 

megbirkózzon az alapjogi tisztviselő további feladataival; 

10. sajnálatának ad hangot amiatt, hogy az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének (FRA) 

költségvetését nem növelték, mivel a FRA 2019-ben várhatóan új feladatokkal és 

kötelezettségekkel szembesül, tekintve az alapvető jogok megsértésének sokasodó 

számát; rámutat, hogy a menekültek, a migránsok és a menedékkérők megnövekedett 

száma miatt 2015 óta a FRA-ra ruházott további feladatok száma jelentősen nő; 

aggódik, hogy a FRA mandátuma továbbra is korlátozza az alapvető jogok 

előmozdításában betöltött szerepét; hangsúlyozza, hogy a FRA 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; javasolja ezért a FRA anyagi és 

humánerőforrásainak megfelelő mértékű növelését, hogy a FRA megfelelően elláthassa 

az uniós intézményektől, a tagállamoktól és a többi uniós ügynökségektől érkező 

felkérésekből fakadó új feladatait; ismételten hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak 

továbbra is a jogállamiságra és az alapvető jogokra vonatkozó kérdésekre kell 

összpontosítania – különösen egyes uniós tagállamokban a demokratikus visszaesés 

miatt –, többek között azáltal, hogy szigorúbb felügyeleti és jogorvoslati 

mechanizmusokra tesz javaslatot; 

11. rámutat, hogy több emberi és pénzügyi erőforrásra van szükség ahhoz, hogy az Európai 

Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL) teljes mértékben végre tudja hajtani 

2015. évi megújított jogalapját, amely a vezető rendőrtisztekről kiszélesítette a 

célcsoportot az EU-ban és annak szomszédságában dolgozó bűnüldöző tisztviselők 

körére; úgy véli, hogy ez segíteni fogja a tagállamok bűnüldözési szolgálatai körében a 

szervezett bűnözés és a terrorizmus területén az uniós szintű együttműködési eszközök 

és rendszerek teljes körű felhasználása terén fennálló képzési hiányosságok áthidalását, 

miközben az alapvető jogokat a bűnüldözési képzés során átfogó kérdésként kezeli; 

12. kiemeli, hogy a IV. fejezet (Globális Európa) kötelezettségvállalási és kifizetési 

előirányzatai a 2018. évi 10 milliárd euróról 2019-re igen jelentősen, 11,38 milliárd 

euróra növekedtek (13,1%, illetve 17%-os növekedés); üdvözli a IV. fejezet alatti fel 

nem használt összegek 2019. évi teljes felhasználását, valamint azt, hogy a 
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kötelezettségvállalásokra vonatkozó globális tartalékból 1 116,2 millió eurót a 2018. évi 

szíriai konferencián tett vállalásoknak megfelelően a humanitárius segély és az Európai 

Szomszédsági Támogatási Eszköz (ENI) megerősítésére fordítanak; megjegyzi, hogy az 

uniós költségvetés 1,45 milliárd eurót irányoz elő a törökországi menekülteket támogató 

eszköz (FRT II) finanszírozására, és hogy 560 millió eurót irányoz elő a szíriai válság 

kezelésére; hangsúlyozza, hogy az FRT II számára nyújtott uniós hozzájárulás 

meredeken emelkedett; felhívja a Bizottságot, hogy hatékonyan ellenőrizze e 

hozzájárulás megfelelő elosztását és végrehajtását, tekintettel az alapvető jogok és a 

szabadságjogok, valamint a jogállamiság helyzetének folyamatos romlására, továbbá a 

bírói függetlenség hiányára Törökországban; 

13. üdvözli az uniós polgári védelmi mechanizmus felülvizsgálatára irányuló, a 

katasztrófavédelem általános megközelítésének megerősítése érdekében tett bizottsági 

javaslatot; hangsúlyozza, hogy 2019-ben a polgári védelmi mechanizmus 

kötelezettségvállalási előirányzatainak és kifizetési előirányzatainak 2018-hoz 

viszonyított +46,1%-os, illetve +33,6%-os növekedése a harmadik országokban 

végrehajtandó intézkedések várható költségét tükrözi; kedvezőnek tartja, hogy a 

humanitárius segítségnyújtási tevékenységek 2019. évi allokációja a pénzügyi 

programozáshoz képest 120 millió euró és 3,2 millió euró növekedést foglal magában a 

katasztrófákra való felkészülési intézkedések fokozása érdekében; 

14. arra ösztönzi a Bizottságot, hogy a bűnözés elleni küzdelemhez és az uniós polgárok 

tudatosságának növeléséhez hozzájáruló intézkedésként erősítse meg a tényfeltáró 

újságírás – többek között a határokon átnyúló tényfeltáró újságírás – és a média 

szabadsága támogatását. 
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