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IEROSINĀJUMI

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta 
komiteju rezolūcijas priekšlikumā, ko tā pieņems, iekļaut šādus ierosinājumus:

1. ņem vērā AMIF saistību apropriāciju vispārējo samazinājumu par 15,4 % (proti, par 
172 miljoniem EUR) salīdzinājumā ar 2019. gadu; pauž nožēlu par to, ka salīdzinājumā 
ar 2019. gadu ir samazinātas (par 29,5 %) saistību apropriācijas, kuru mērķis ir stiprināt 
un attīstīt kopēju Eiropas patvēruma sistēmu (KEPS) un veicināt atbildības dalīšanu 
starp dalībvalstīm; tomēr atzīst, ka saistību apropriācijas joprojām ievērojami pārsniedz 
2018. gada budžetā noteikto līmeni, un konstatē, ka samazinājums vismaz daļēji ir 
saistīts ar to, ka Padomes politiskās inerces dēļ Dublinas regulas reforma ir bloķēta; 
atgādina, ka ir svarīgi Savienībā nodrošināt augstus patvēruma standartus, kā arī 
pienācīgas finansiālās spējas, lai atbalstītu patvēruma meklētāju un migrantu 
uzņemšanu, izmitināšanu un integrēšanu dalībvalstīs, efektīvas atgriešanas stratēģijas, 
pārmitināšanas programmas, patvēruma pieteikumu izskatīšanas efektivitāti, ar 
patvēruma pieteikumiem saistītu lēmumu izpildi un lai reaģētu uz to dalībvalstu ārkārtas 
palīdzības vajadzībām, kuras uzņem lielu skaitu patvēruma meklētāju, un/vai pirmās 
ierašanās dalībvalstu ārkārtas palīdzības vajadzībām; norāda uz to, ka AMIF budžetā 
nav iekļautas dažas finanšu rezerves, lai finansētu reformēto Dublinas regulējumu un 
jaunās Savienības pārvietošanas shēmas, ja šāds regulējums tiktu pieņemts 2020. gadā; 
ierosina rezervē paredzēt summu izkāpšanas pagaidu kārtībai Savienībā un Vidusjūrā 
izglābto cilvēku pārvietošanai; nolūkā atbrīvot finanšu resursus ierosina ES trasta fondu 
Āfrikai un reģionālās attīstības aizsardzības programmas Ziemeļāfrikai, kas galvenokārt 
atbalsta Savienības ārpolitiku, finansēt no Savienības budžeta IV izdevumu kategorijas 
(Globālā Eiropa), nevis no AMIF līdzekļiem III izdevumu kategorijā (Drošība un 
pilsonība); atgādina par nepieciešamību nodrošināt saistībā ar III izdevumu kategoriju 
un IV izdevumu kategoriju veikto pasākumu saskaņotību;

2. aicina Komisiju palielināt AMIF budžeta pozīciju skaitu, lai veicinātu lielāku 
pārredzamību attiecībā uz to, kā Fonda finanšu līdzekļi tiek piešķirti dažādiem tā 
mērķiem; jo īpaši prasa nošķirt izdevumus godīgu atgriešanas stratēģiju veicināšanai no 
izdevumiem, kas saistīti ar legālo migrāciju un trešo valstu valstspiederīgo efektīvas 
integrācijas sekmēšanu;

3. atgādina, ka pietiekami daudz līdzekļu no Savienības budžeta ir jāpiešķir tam, lai 
stiprinātu migrācijas ārējo dimensiju un garantētu pienācīgu Savienības ārējo robežu 
aizsardzību;

4. uzsver nelielo summu (8,5 miljoni EUR), kas paredzēta ārkārtas palīdzībai Iekšējās 
drošības fondā (IDF); prasa Komisijai rūpīgi un ar lielāku reālistiskumu pārskatīt šo 
summu, ņemot vērā ārkārtas palīdzības vajadzības, kas dalībvalstīm var rasties saistībā 
ar IDF, piemēram, ar drošību saistītu incidentu pārvaldība; 

5. prasa palielināt finansējumu programmai “Eiropa pilsoņiem”, ņemot vērā tās būtisko 
lomu eiropeiska dēmosa un tā pilsonības stiprināšanā;

6. ņem vērā saistību apropriāciju palielinājumu TI aģentūrām, piemēram, EASO (41,5 %), 
EBCG (34,6 %), CEPOL (14 %), EMCDDA (7,7 %), FRA (5,4 %), Eurojust (5,2 %) un 
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Eiropolam (2,1 %), salīdzinājumā ar 2019. gada budžetu; atzinīgi vērtē no programmas 
“Tiesiskums” pieejamo līdzekļu kopējo palielinājumu; tomēr pauž nožēlu par saistību 
samazinājumu (proti, par 23,6 %) kategorijai “Tiesiskās sadarbības civillietās un 
krimināllietās atvieglošana un atbalstīšana”;

7. norāda, ka pēc Eiropas Robežu un krasta apsardzes (EBCG) jauno pilnvaru pieņemšanas 
2020. gadā EBCG budžets ir palielināts par 34,8 % (proti, par 108 miljoniem EUR), kas 
ir visnotaļ lielākais palielinājums visu TI aģentūru vidū; atgādina, ka Revīzijas palāta 
saistībā ar 2017. gada budžeta izpildes apstiprināšanu atzina, ka dalībvalstis bija pārāk 
augsti novērtējušas EBCG 2017. gada finansiālās vajadzības; ņem vērā mērķi palielināt 
EBCG cilvēkresursus (10 000 robežsargu līdz 2027. gadam) un to, ka jūrā bojā gājušo 
skaits turpina pieaugt sakarā ar to, ka Vidusjūrā netiek nodrošināti meklēšanas un 
glābšanas pasākumi; ierosina — šāds līdzekļu palielinājums būtu jānodrošina arī 
dzīvību glābšanai jūrā; aicina Komisiju steidzami izveidot fondu, kura mērķis būtu 
atbalstīt meklēšanas un glābšanas operācijas, lai garantētu efektīvas meklēšanas un 
glābšanas iespējas Vidusjūrā; pauž nožēlu par ievērojamo atšķirību starp EBCG 
piešķirtajām saistību apropriācijām (420 miljonu EUR) 2020. gadā un summu, kas 
piešķirta EASO (133 miljoni EUR); prasa pārveidot EASO par pilntiesīgu decentralizētu 
Savienības aģentūru, ievērojami palielinot tās pilnvaras, un uzskata, ka EASO budžets 
un darbinieku skaits būtu jāpalielina, lai šī aģentūra varētu pienācīgi pildīt tai uzticētos 
pienākumus; ņem vērā ISF saistību apropriāciju samazinājumu par 6,1 % (proti, par 
32,6 miljoniem EUR) salīdzinājumā ar 2019. gadu; atgādina, ka ir jāpalielina atbalsts 
policijas un tiesu iestāžu sadarbībai krimināllietās;

 8. atzinīgi vērtē EPPO saistību apropriāciju palielinājumu (70,5 %); atgādina, ka EPPO ir 
svarīga loma saistībā ar tādas krāpšanas izmeklēšanu un kriminālvajāšanu, kas saistīta 
ar Savienības līdzekļiem, un ir jānodrošina pietiekami finanšu resursi, lai jau pirms 
2020. gada decembra tā varētu pilnībā darboties; aicina Komisiju turpināt izvērtēt 
EPPO finansiālās vajadzības saistībā ar tās darbības paplašināšanos, iekļaujot pārrobežu 
terorisma jautājumus atbilstīgi tās 2018. gada 12. septembra paziņojumam;

9. pauž nožēlu par to, ka Komisija neņēma vērā Eiropola un Eurojust budžeta 
pieprasījumus un ierosināja samazināt Eiropola un Eurojust līdzekļus 2020. gadā 
attiecīgi par 33,5 miljoniem EUR un 3,7 miljoniem EUR, salīdzinot ar to finanšu 
mērķiem; uzsver, ka šāds samazinājums varētu ietekmēt abu aģentūru operatīvās 
darbības; norāda, ka Eiropola atbalstam ir bijusi izšķiroša nozīme, veicot kopīgu 
izmeklēšanu visā Savienībā, un tam ir svarīga nozīme cīņā pret organizēto noziedzību; 
atbalsta Eiropola Stratēģijas 2020 + īstenošanu, kuras mērķis ir stiprināt Eiropola 
operatīvo atbalstu un analītiskās spējas dalībvalstu vajadzībām, un ierosina veikt jaunus 
ieguldījumus svarīgās noziedzības apkarošanas jomās, piemēram, cīņā pret narkotiku 
tirdzniecību un finanšu noziegumiem; norāda, ka eu-LISA saistību apropriāciju 
samazinājums par 18,7 % (proti, par 55 miljoniem EUR) atbilst ieceļošanas/izceļošanas 
sistēmas izveides beigām; atkārtoti norāda, ka jānodrošina, lai TI aģentūras saņemtu 
pienācīgu finansiālo atbalstu, personālu un tā apmācību nolūkā efektīvi veikt tām 
uzticētos uzdevumus pilnīgā pārredzamībā un cīnīties pret smagiem noziegumiem 
pārrobežu mērogā, pilnībā ievērojot pamattiesības;

10. atzinīgi vērtē EDAU piešķirto summu (19 miljoni EUR); norāda, ka vairāk nekā 30 % 
no šīs summas tiek izmantoti, lai nodrošinātu EDAK sekretariāta vajadzības; uzsver 
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nepieciešamību nodrošināt EDAU atbilstīgus budžeta līdzekļus un darbinieku skaitu, lai 
tas varētu pilnībā neatkarīgi veikt papildu uzdevumus, kas izriet no jaunā Savienības 
datu aizsardzības pamatregulējuma (Vispārīgā datu aizsardzības regula); tādēļ uzsver, 
ka piešķirtais budžets ir absolūts minimums;

11. pauž bažas par to, ka Komisijas budžeta projekts CEPOL (finansējuma deficīts 1,5 
miljoni EUR) neļauj CEPOL pietiekamā apmērā apmierināt dalībvalstu pieprasījumu 
attiecībā uz tiesībaizsardzības kopienu izglītību un apmācību Savienībā un tās 
kaimiņvalstīs; pauž nožēlu par to, ka CEPOL nesaņem pietiekamu finansējumu, lai 
risinātu jaunas problēmas saistībā ar jaunajām informācijas sistēmām, piemēram, SIS II, 
un ka tā nevar nodrošināt tiesībaizsardzības amatpersonu apmācību tādās jomās, kas 
attiecas uz korupciju un krāpšanu akcīzes nodokļa jomā, lai gan ES stratēģisko 
apmācības vajadzību novērtējumā tās ir atzītas par tādām, kas nepieciešamas 
tiesībaizsardzībai Savienības līmenī; turklāt sakarā ar budžeta ierobežojumiem tai nācās 
atteikt dalībvalstīm 54 pamatotus un leģitīmus mācību pieteikumus tiesībaizsardzības 
vadības, nelikumīgas imigrācijas, naida noziegumu un nelikumīgi iegūtu līdzekļu 
legalizācijas jomā; uzskata, ka CEPOL paredzētais 2020. gada budžeta pieprasījums (12 
miljoni EUR) ir vajadzīgs, lai varētu apmierināt dalībvalstu pieaugošo pieprasījumu, jo 
īpaši kibernoziedzības un digitalizācijas jomā; norāda, ka uzticēšanos, tīklus un 
informācijas apmaiņu starp tiesībaizsardzības iestādēm pārrobežu mērogā varētu 
uzlabot vēl vairāk, pašreizējai CEPOL apmaiņas programmai pievienojot papildu viena 
mēneša elementu un piedāvājot Eiropola mācību apmeklējumus un savstarpējas 
apmaiņas programmas dalībvalstu un Eiropola darbiniekiem; tomēr, lai to nodrošinātu, 
CEPOL būtu vajadzīgi atbilstoši papildu finanšu līdzekļi un cilvēkresursi;

12. ņem vērā to, ka Savienības aģentūrās salīdzinoši arvien vairāk darbā tiek pieņemti 
pagaidu darbinieki, nevis līgumdarbinieki; uzskata, ka attiecībā uz TI jomas aģentūru 
darbiniekiem pieejamās informācijas sensitivitāti ir jāievēro stingra konfidencialitātes 
politika, jo īpaši attiecībā uz darbinieku pieņemšanu darbā un vadību;

13. mudina Komisiju, izmantojot īpašu finansējumu, pastiprināt atbalstu pētnieciskajai 
žurnālistikai, tostarp pārrobežu pētnieciskajai žurnālistikai, un plašsaziņas līdzekļu 
brīvībai, kas cita starpā palīdz konstatēt un apkarot noziedzību un palielināt Savienības 
pilsoņu informētību;

14. atgādina par savu atbalstu cīņai pret diskriminējošu praksi un ar dzimumu saistītas 
vardarbības un naida noziegumu apkarošanai, kā arī programmām saistībā ar to, lai 
pilnībā īstenotu tiesības, līdztiesību un tiesiskumu; uzsver, ka liela nozīme ir 
apropriācijām, kas paredzētas diskriminācijas novēršanas instrumentiem un līdztiesības 
atbalsta programmām, lai īstenotu minoritāšu tiesības, īpašu uzmanību pievēršot 
sieviešu, vecāka gadagājuma cilvēku, personu ar invaliditāti un LGBTIK+ personu 
tiesībām;

15. aicina Komisiju, Padomi un dalībvalstis īstenot dzimumu līdztiesības principu budžeta 
plānošanā attiecībā uz visiem publiskajiem izdevumiem, jo īpaši plānojot, apspriežot, 
īstenojot un pārvērtējot nākamo daudzgadu finanšu shēmu (DFS); norāda, ka ir svarīgi 
apņemties nodrošināt dzimumu līdztiesības un sieviešu un meiteņu tiesību veicināšanu 
un aizsardzību 2020. gada budžeta procedūrā; tāpēc dzimumu līdztiesības principa 
ievērošana budžeta plānošanā būtu jāintegrē visās budžeta pozīcijās un jānodrošina: 
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1) atbildības un pārredzamības veicināšana fiskālajā plānošanā; 2) uz dzimumu 
līdztiesības principu balstītas līdzdalības palielināšana budžeta plānošanas procesā un 3) 
dzimumu līdztiesības un sieviešu tiesību veicināšana;

16. prasa rezervēt ilgtspējīgu un atbilstošu finansējumu pasākumiem, kas paredzēti, lai 
efektīvi īstenotu Stambulas konvenciju un Direktīvu par cietušo tiesībām kā būtiskus 
tiesību aktus par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē apkarošanu, kā arī 
sniegt pienācīgu atbalstu upuriem, izveidojot visaptverošu tiesisko regulējumu un pieeju 
ar dzimumu saistītas vardarbības apkarošanai, nodrošinot izpratnes veicināšanas 
kampaņas un veidojot pienācīgu valsts infrastruktūru, lai apkarotu šādu vardarbību;

17. pauž nožēlu par to, ka kopš 2015. gada saistībā ar Savienības augsta līmeņa politisko un 
juridisko saistību izpildi attiecībā uz dzimumu līdztiesību un integrētas pieejas dzimumu 
līdztiesības nodrošināšanai piemērošanu budžeta procesā, kā arī lēmumiem par 
izdevumiem nav gūti vērā ņemami panākumi, uz ko cita starpā norāda tas, ka nedz 
2014.–2020. gada DFS vidusposma novērtēšanā, nedz Komisijas priekšlikumā par 
2021.–2027. gadu dzimumu līdztiesība netika ņemta vērā.
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