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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. megjegyzi, hogy a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap kötelezettségvállalási 
előirányzatai 2019-hez képest összesen 15,4%-kal csökkentek (-172 millió euró); 
sajnálja a közös európai menekültügyi rendszer megerősítését és fejlesztését, valamint 
a tagállamok közötti felelősségmegosztás fokozását célzó kötelezettségvállalási 
előirányzatok csökkentését 2019-hez képest (-29,5%); emlékeztet a megfelelő 
pénzügyi kapacitás biztosításának fontosságára a migránsok integrációjának, valamint 
a harmadik országba erőszakkal vagy önként visszatért migránsok 
visszailleszkedésének javítása, továbbá a migrációs nyomás alatt álló tagállamok 
szükséghelyzeti segítségnyújtási szükségleteinek kielégítése érdekében; 
csalódottságának ad hangot amiatt, hogy a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs 
Alap költségvetése nem tartalmaz pénzügyi tartalékokat a megreformált dublini 
jogszabályok és az új uniós áttelepítési programok finanszírozására 2020-ban történő 
elfogadásuk esetén; javasolja, hogy helyezzenek tartalékba egy összeget a földközi-
tengeri térségben megmentett emberek Unión belüli partra szállítását és áthelyezését 
célzó átmeneti intézkedésekre; kéri, hogy a pénzügyi források felszabadítása 
érdekében az elsősorban az Unió külső politikáit támogató Uniós Szükséghelyzeti 
Alap Afrikáért és az Észak-Afrikára vonatkozó regionális fejlesztési és védelmi 
programok finanszírozását az Unió költségvetésének IV. fejezetéből (Globális Európa) 
biztosítsák, ne pedig a III. fejezetben (Biztonság és uniós polgárság) szereplő 
Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból;

2. hangsúlyozza, hogy a Belső Biztonsági Alapban a sürgősségi segítségnyújtásra 
előirányzott összeg (8,5 millió euró) alacsony; kéri a Bizottságot, hogy gondosan és 
reálisabban értékelje újra ezt az összeget, figyelembe véve a tagállamoknak a Belső 
Biztonsági Alap keretében felmerülő lehetséges vészhelyzeti segítségnyújtási igényeit, 
például a biztonsággal kapcsolatos események kezelése kapcsán; 

3. üdvözli az olyan bel- és igazságügyi ügynökségek kötelezettségvállalási 
előirányzatainak növelését, mint az EASO (41,5%), az Európai Határ- és Parti Őrség 
(34,6%), a CEPOL (14%), az EMCDDA (7,7%), a FRA (5,4%), az Eurojust (5,2%) és 
az Europol (2,1%) a 2019. évi költségvetéshez képest;

4. rámutat, hogy az Európai Határ- és Parti Őrség költségvetése 2020-ban 34,8%-kal nő 
(+108 millió euró), ami messze a legnagyobb növekedést jelenti a bel- és igazságügyi 
ügynökségek között; emlékeztet, hogy a 2017. évi költségvetés lezárása keretében a 
Számvevőszék megállapította, hogy a tagállamok túlbecsülték az Európai Határ- és 
Parti Őrség 2017-es pénzügyi szükségletét; hangsúlyozza, hogy miközben célul tűzték 
ki az Európai Határ- és Parti Őrség több humánerőforrással való ellátását (10 000 
határőr 2027-ig), az Unióba szabálytalanul érkező tengeri és szárazföldi migránsok 
száma az előző évekhez képest jelentősen csökkent; javasolja, hogy az erőforrások ilyen 
mértékű növelését tengeri életmentésre is használják fel; sajnálja, hogy jelentős 
különbség van az Európai Határ- és Parti Őrség 2020-as kötelezettségvállalási 
előirányzatai (420 millió euró) és az EASO-nak előirányzott összeg (133 millió euró) 
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között; javasolja, hogy az EASO-ra bízott feladatok jobb teljesítése érdekében növeljék 
az EASO költségvetését és alkalmazottainak számát;

5. üdvözli az Európai Ügyészség kötelezettségvállalási előirányzatainak növelését 
(70,5%); emlékeztet, hogy az Európai Ügyészség fontos szerepet tölt be az uniós 
forrásokat érintő csalások kivizsgálásában és az azokkal kapcsolatos vádemelésekben, 
valamint, hogy elegendő pénzügyi forrást kell biztosítani annak érdekében, hogy 2020 
decembere előtt az teljes mértékben működőképessé váljon; 

6. sajnálja, hogy a Bizottság nem tett eleget az Europol költségvetési kérésének, és azt 
javasolta, hogy az ügynökség költségvetését 2020-ban 30 millió euróval csökkentsék; 
megjegyzi, hogy az eu-LISA kötelezettségvállalási előirányzatainak 18,7%-kal való 
csökkenése (-55 millió euró) összhangban áll a határregisztrációs rendszer 
fejlesztésének befejezésével; megismétli, hogy megfelelő pénzügyi támogatást kell 
biztosítani a bel- és igazságügyi ügynökségek számára a rájuk bízott feladatok teljes 
átláthatóság melletti elvégzéséhez és a határokon átnyúló súlyos bűncselekmények 
elleni küzdelemhez, az alapvető jogok teljes körű tiszteletben tartása mellett; 

7. üdvözli az európai adatvédelmi biztos számára előirányzott összeget (19 millió euró); 
hangsúlyozza, hogy megfelelő költségvetési és személyzeti erőforrásokat kell 
biztosítani az európai adatvédelmi biztos számára az új uniós adatvédelmi keret 
(általános adatvédelmi rendelet) végrehajtásából eredő további feladatok teljes 
függetlenség melletti elvégzéséhez; hangsúlyozza ezért, hogy az előirányzott 
költségvetés az abszolút minimum;


