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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата 
комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. отбелязва намалението на бюджетните кредити за поети задължения за фонд 
„Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ) с общо 15,4% (т.е. със 172 милиона 
евро) в сравнение с 2019 г.; изразява съжаление във връзка с намаляването на 
бюджетните кредити за поети задължения, предназначени за укрепване и развитие 
на общата европейска система за убежище (CEAS) и за увеличаване на степента 
на споделяне на отговорността между държавите членки (т.е. с 29,5%) в сравнение 
с 2019 г.; въпреки това потвърждава, че бюджетните кредити за поети задължения 
остават значително над равнището, установено в бюджета за 2018 г., и му е 
известно, че намаляването се дължи поне отчасти на факта, че реформата на 
Регламента от Дъблин беше блокирана поради политическата инерция в Съвета; 
припомня, че е важно да се гарантират високи стандарти на предоставяне на 
убежище в Съюза, както и да се осигури адекватен финансов капацитет за 
подпомагане на приемането, осигуряването на подслон и интеграцията на лицата, 
търсещи убежище, и на мигрантите в държавите членки, ефективни стратегии за 
връщане, програми за презаселване, ефикасност при разглеждането на молбите за 
убежище, осигуряването на изпълнението на решенията по молбите за убежище, 
както и да се отговори на потребностите от спешна помощ за държавите членки, 
които приемат голям брой лица, търсещи убежище, и/или на лица, пристигащи за 
първи път; отбелязва, че бюджетът на ФУМИ не включва никакви финансови 
резерви за финансиране на реформираното законодателство от Дъблин и на 
новите схеми на Съюза за презаселване в случай на приемане на това 
законодателство през 2020 г.; предлага да се предвиди сума в резерва за временни 
мерки за сваляне на брега в Съюза и за преместване на хора, спасени в 
Средиземно море; изисква, с цел да се освободят финансови ресурси, 
Доверителният фонд на ЕС за Африка и регионалните програми за развитие и 
закрила за Северна Африка, които основно подкрепят външната политика на 
Съюза, да се финансират по функция IV от бюджета на Съюза (Глобална Европа) 
вместо от ФУМИ по функция III (Сигурност и гражданство); припомня 
необходимостта от осигуряване на съгласуваност между действията, 
предприемани по функция III и функция IV;

2. призовава Комисията да увеличи броя на бюджетните редове за ФУМИ, за да се 
увеличи прозрачността по отношение на начина, по който финансовите ресурси 
на фонда са разпределени за различните му цели; призовава по-специално за ясно 
разделение между разходите за укрепване на справедливите стратегии за връщане 
и разходите за законна миграция и насърчаване на ефективната интеграция на 
граждани на трети държави;

3. припомня необходимостта от разпределяне на достатъчно средства от бюджета на 
Съюза за укрепване на външното измерение на миграцията и за гарантиране на 
адекватна защита на външните граници на Съюза;

4. подчертава ниския размер на средствата, предвидени за спешна помощ по фонд 
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„Вътрешна сигурност“ (ФВС), а именно 8,5 милиона евро; отправя искане до 
Комисията да направи внимателно нова, по-реалистична оценка на тази сума, като 
вземе предвид евентуалните потребности на държавите членки от спешна помощ 
в рамките на ФВС, като например за управлението на свързани със сигурността 
инциденти; 

5. призовава за по-голямо финансиране на програмата „Европа за гражданите“, като 
се има предвид основната роля на програмата за укрепване на европейския демос 
и неговото гражданство;

6. отбелязва увеличението на бюджетните кредити за поети задължения по 
отношение на агенции в областта на правосъдието и вътрешните работи (ПВР), 
като например за Европейската служба за подкрепа в областта на убежището 
(EASO) с 41,5%, за европейската гранична и брегова охрана с 34,6%, за Агенцията 
на Европейския съюз за обучение в областта на правоприлагането (CEPOL) с 14%, 
за Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании (EMCDDA) със 
7,7%, за Агенцията на Европейския съюз за основните права (FRA) с 5,4%, за 
Евроюст с 5,2% и за Европол с 2,1% в сравнение с бюджета за 2019 г.; приветства 
общото увеличение на средствата, които са на разположение по програма 
„Правосъдие“; изразява обаче съжаление относно намаляването на бюджетните 
кредити за поети задължения за компонент „Улесняване и подкрепа на съдебното 
сътрудничество по гражданскоправни и наказателноправни въпроси“ (т.е. с 
23,6%);

7. отбелязва, че през 2020 г. бюджетът на европейската гранична и брегова охрана се 
увеличава с 34,8% (т.е. със 108 милиона евро) вследствие на приемането на новия 
мандат на европейската гранична и брегова охрана, като това е най-голямото 
увеличение при агенциите в областта на ПВР; припомня, че в рамките на 
освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2017 г. 
Сметната палата е констатирала, че държавите членки са надценили потребността 
на европейската гранична и брегова охрана от финансови средства през 2017 г.; 
отбелязва целта за предоставяне на повече човешки ресурси на европейската 
гранична и брегова охрана (10 000 гранични служители до 2027 г.), както и факта, 
че броят на смъртните случаи в морето продължава да нараства поради липсата на 
капацитет за издирвателни и спасителни операции в Средиземно море; счита, че 
такова увеличение на ресурсите следва да се използва и за спасяване на човешки 
живот в морето; призовава Комисията спешно да създаде фонд, насочен към 
подкрепа на издирвателни и спасителни операции, за да се гарантира значимо 
присъствие на сили за търсене и спасяване в Средиземно море; изразява 
съжаление относно значителната разлика между бюджетните кредити за поети 
задължения, предназначени за европейската гранична и брегова охрана (420 
милиона евро) през 2020 г., и средствата, определени за EASO (133 милиона 
евро); призовава за превръщането на EASO в пълноправна децентрализирана 
агенция на Съюза със силно разширен мандат и счита, че бюджетът и персоналът 
на EASO следва да бъдат увеличени, за да се даде възможност на Агенцията да 
изпълнява надлежно възложените ѝ задачи; отбелязва намалението на 
бюджетните кредити за поети задължения за фонд „Вътрешна сигурност“ с 6,1% 
(т.е. с 32,6 милиона евро) в сравнение с 2019 г.; припомня необходимостта от 
предоставяне на подкрепа в областта на полицейското и съдебното 
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сътрудничество по наказателноправни въпроси;

8. приветства увеличението на бюджетните кредити за поети задължения за 
Европейската прокуратура (70,5%); припомня важната роля на Европейската 
прокуратура за разследването и наказателното преследване на измами във връзка 
с финансови средства на Съюза, както и необходимостта от осигуряване на 
достатъчно финансови ресурси, така че тя да започне да функционира пълноценно 
преди декември 2020 г.; изисква от Комисията да проучи допълнително 
финансовите потребности, произтичащи от разширяването на ролята на 
Европейската прокуратура, с цел включване в нейните задачи на борбата с 
трансграничния тероризъм в съответствие със съобщението на Комисията от 12 
септември 2018 г.;

9. изразява съжаление, че Комисията не е отговорила положително на бюджетните 
искания на Европол и Евроюст и е предложила да се намалят средствата през 
2020 г. за Европол с 33,5 милиона евро и за Евроюст с 3,7 милиона евро в 
сравнение с желаните от тях ресурси; подчертава, че това намаляване би могло да 
окаже въздействие върху оперативните дейности на двете агенции; отбелязва, че 
подкрепата от страна на Европол е била от решаващо значение за съвместните 
разследвания в целия Съюз и че Европол играе ключова роля в борбата с 
организираната престъпност; подкрепя изпълнението на стратегията на Европол 
„2020+“, насочена към увеличаване на оперативната подкрепа и аналитичния 
капацитет на Европол в полза на държавите членки, и предлага нови инвестиции 
във важни области на борбата с престъпността, като например борбата с трафика 
на наркотици и финансовите престъпления; отбелязва, че намалението на 
бюджетните кредити за поети задължения за Агенцията на Европейския съюз за 
оперативното управление на широкомащабни информационни системи в 
пространството на свобода, сигурност и правосъдие (eu-LISA) с 18,7% (т.е. с 55 
милиона евро) съвпада с края на разработването на Системата за 
влизане/излизане; отново изтъква необходимостта от осигуряване на адекватна 
финансова подкрепа, персонал и обучение на персонала за агенциите в областта 
на ПВР, за да бъдат в състояние да изпълняват ефективно възложените им задачи 
в условия на пълна прозрачност и да водят борба с трансграничната тежка 
престъпност при пълно зачитане на основните права;

10. приветства сумата, отпусната за Европейския надзорен орган по защита на 
данните (ЕНОЗД) – 19 милиона евро; отбелязва, че повече от 30% от тази сума се 
използват за осигуряването на секретариат за Европейския комитет по защита на 
данните (ЕКЗД); подчертава необходимостта от осигуряване на достатъчни 
бюджетни и човешки ресурси за ЕНОЗД, за да може той да изпълнява в условия 
на пълна независимост допълнителните си задачи, произтичащи от прилагането 
на новата рамка на Съюза за защита на данните (Общ регламент относно защитата 
на данните); поради това подчертава, че отпуснатият бюджет е на абсолютния 
минимум;

11. изразява загриженост, че изготвеният от Комисията проект на бюджет в частта му 
за CEPOL (недостиг на финансиране от 1,5 милиона евро) не позволява на CEPOL 
да отговори в достатъчна степен на търсенето от страна на държавите членки по 
отношение на образованието и обучението на правоприлагащите общности в 
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Съюза и съседните държави; изразява съжаление, че CEPOL не получава 
достатъчно финансиране за справяне с новите предизвикателства в контекста на 
новите информационни системи като ШИС II и че тя не може да предоставя 
обучение на служители на правоприлагащите органи в области като корупцията и 
измамите с акцизи, докато стратегическата оценка на ЕС на потребностите от 
обучение ги е определила като необходими за целите на правоприлагането на 
равнището на Съюза; вместо това Агенцията поради бюджетни ограничения 
трябваше да откаже 54 обосновани и законни искания на държавите членки за 
обучение в областта на ръководството на правоприлагащите органи, незаконната 
имиграция, престъпленията от омраза и изпирането на пари; счита, че 
бюджетното искане на CEPOL (за 12 милиона евро) за 2020 г. е необходимо, за да 
може тя да отговори на нарастващото търсене от страна на държавите членки, 
особено в областта на киберпрестъпността и цифровизацията; изтъква, че 
взаимното доверие, мрежите и обменът на информация между правоприлагащите 
общности в трансграничен мащаб биха могли да бъдат допълнително подобрени 
чрез добавяне на нов компонент с продължителност един месец към текущата 
програма на CEPOL за обмен и предлагане на учебни посещения в Европол и 
програми за обмен между оперативни служители от държавите членки и 
служители на Европол; за тази цел обаче ще са необходими допълнителни 
финансови и човешки ресурси за CEPOL в адекватен размер;

12. отбелязва увеличаващия се брой на „срочно наетите служители“ в сравнение с 
„договорно наетите служители“ в агенциите на Съюза; счита, че чувствителността 
на информацията, достъпна за персонала на агенциите в областта на ПВР, изисква 
строга политика на поверителност, по-специално по отношение на набирането и 
управлението на персонала;

13. насърчава Комисията да увеличи своята подкрепа за разследващата 
журналистика, включително за трансграничната разследваща журналистика, 
както и за свободата на медиите, чрез специални фондове като мярка, 
допринасяща, наред с другото, за превенцията на и борбата с престъпността и за 
повишаването на осведомеността сред гражданите на Съюза;

14. припомня подкрепата си за борба с дискриминационните практики, насилието, 
основано на пола, престъпленията от омраза, както и за програми за зачитане в 
неограничена степен на правата, равенството и правосъдието; подчертава 
съществената роля на бюджетните кредити, изразходвани за инструменти за 
недопускане на дискриминация, и програмите за подкрепа на равенството, 
насочени към осигуряване на спазването на правата на малцинствата, като се 
обръща специално внимание на правата на жените, възрастните хора, хората с 
увреждания и ЛГБТИК+ лицата;

15. призовава Комисията, Съвета и държавите членки да въведат бюджетиране, 
съобразено с равенството между половете, във всички публични разходи, особено 
при планирането, договарянето, прилагането и преоценяването на следващата 
многогодишна финансова рамка (МФР); счита, че ангажиментът за гарантиране 
на насърчаването и защитата на равенството между половете и на правата на 
жените и момичетата в бюджетната процедура за 2020 г. е от решаващо значение; 
поради това бюджетирането, съобразено с равенството между половете, следва да 
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бъде интегрирано във всички бюджетни редове и да бъде ориентирано към: 1) 
насърчаване на отчетността и прозрачността при фискалното планиране; 2) 
засилване на съобразеното с равенството между половете участие в бюджетния 
процес; и 3) утвърждаване на равенството между половете и на правата на 
жените;

16. призовава за осигуряване на устойчиво и адекватно финансиране за действия, 
предвидени за ефективно прилагане на Конвенцията от Истанбул и на 
Директивата относно правата на жертвите като ключови законодателни актове 
относно борбата с насилието срещу жени и домашното насилие, както и за 
предоставяне на подходяща подкрепа на жертвите, създаване на всеобхватна 
правна рамка и подход за борба с основаното на пола насилие, кампании за 
повишаване на осведомеността и изграждане на подходяща държавна 
инфраструктура с цел борба с подобно насилие;

17. изразява съжаление относно факта, че не е постигнат забележим напредък по 
отношение на последващите действия във връзка с политическите и правните 
ангажименти на Съюза на високо равнище, насочени към вземане под внимание 
на равенството между половете и към интегриране на принципа на равенство 
между половете в бюджетния процес и в решенията за изразходване на средства 
от 2015 г. насам, което се потвърждава и от факта, че равенството между половете 
не е взето под внимание нито в рамките на междинния преглед на МФР за 
периода 2014—2020 г., нито в предложението на Комисията за периода 2021—
2027 г.



PE639.622v02-00 8/9 AD\1188204BG.docx

BG

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане 5.9.2019

Резултат от окончателното гласуване +:
–:
0:

46
10
4

Членове, присъствали на 
окончателното гласуване

Malik Azmani, Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, 
Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Saskia Bricmont, Jorge Buxadé Villalba, 
Damien Carême, Caterina Chinnici, Clare Daly, Anna Júlia Donáth, 
Lena Düpont, Cornelia Ernst, Sylvie Guillaume, Balázs Hidvéghi, 
Antony Hook, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Marina Kaljurand, 
Fabienne Keller, Peter Kofod, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen 
Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Magid Magid, Roberta Metsola, 
Claude Moraes, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite 
Pagazaurtundúa, Kostas Papadakis, Nicola Procaccini, Paulo Rangel, 
Terry Reintke, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Sylwia 
Spurek, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Dragoş 
Tudorache, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, 
Jadwiga Wiśniewska, Javier Zarzalejos

Заместници, присъствали на 
окончателното гласуване

Bartosz Arłukowicz, Gwendoline Delbos-Corfield, Claire Fox, Raphaël 
Glucksmann, Lívia Járóka, Kris Peeters, Anne-Sophie Pelletier, Sabrina 
Pignedoli, Loránt Vincze, Maria Walsh, Juan Ignacio Zoido Álvarez



AD\1188204BG.docx 9/9 PE639.622v02-00

BG

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

46 +

NI Sabrina Pignedoli

PPE Bartosz Arłukowicz, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Lena Düpont, Balázs Hidvéghi, 
Lívia Járóka, Jeroen Lenaers, Roberta Metsola, Kris Peeters, Paulo Rangel, Ralf 
Seekatz, Loránt Vincze, Maria Walsh, Javier Zarzalejos, Juan Ignacio Zoido Álvarez

RENEW Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Antony Hook, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, 
Moritz Körner, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Dragoş 
Tudorache

S&D Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Raphaël Glucksmann, Sylvie 
Guillaume, Evin Incir, Marina Kaljurand, Juan Fernando López Aguilar, Claude 
Moraes, Javier Moreno Sánchez, Birgit Sippel, Sylwia Spurek, Bettina Vollath

VERTS/ALE Saskia Bricmont, Damien Carême, Gwendoline Delbos-Corfield, Alice Kuhnke, Magid 
Magid, Terry Reintke, Tineke Strik

10 -

GUE/NGL Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Cornelia Ernst, Anne-Sophie Pelletier

ID Peter Kofod, Annalisa Tardino, Tom Vandendriessche

NI Claire Fox, Kostas Papadakis, Milan Uhrík

4 0

ECR Jorge Buxadé Villalba, Nicola Procaccini, Jadwiga Wiśniewska

PPE Nadine Morano

Легенда на използваните знаци:
+ : „за“
- : „против“
0 : „въздържал се“


