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PASIŪLYMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į 
savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. atkreipia dėmesį į bendrą Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondui (PMIF) 
numatytų įsipareigojimų asignavimų sumažinimą 15,4 % (− 172 mln. EUR), palyginti 
su 2019 m.; apgailestauja dėl to, kad, palyginti su 2019 m., 29,5 % sumažinti 
įsipareigojimų asignavimai, kuriais siekiama stiprinti ir kurti bendrą Europos 
prieglobsčio sistemą (BEPS) ir didinti valstybių narių atsakomybės pasidalijimą; 
primena, kad svarbu užtikrinti tinkamus finansinius pajėgumus siekiant pagerinti 
migrantų integraciją ir migrantų, kurie priverstinai arba savanoriškai sugrąžinti į 
trečiąją šalį, reintegraciją ir reaguoti į valstybių narių, kurios patiria migracijos 
spaudimą, pagalbos ekstremaliosios situacijos atveju poreikius; reiškia nusivylimą dėl 
to, kad į PMIF biudžetą neįtrauktos tam tikros finansų atsargos, skirtos reformuotam 
Dublino teisės aktui ir naujoms Sąjungos lygmens perkėlimo į ES sistemoms 
finansuoti tuo atveju, jei jie būtų patvirtinti 2020 m.; siūlo rezerve numatyti lėšas, 
skirtas laikinoms išlaipinimo Sąjungoje priemonėms ir Viduržemio jūroje išgelbėtų 
žmonių perkėlimui; siekdamas atlaisvinti finansinius išteklius prašo, kad ES 
skubiosios pagalbos Afrikai patikos fondas ir Šiaurės Afrikai skirtos regioninės plėtros 
ir apsaugos programos, kuriais visų pirma remiama Sąjungos išorės politika, būtų 
finansuojami naudojant Sąjungos biudžeto IV išlaidų kategorijos („Europos vaidmuo 
pasaulyje“) lėšas, o ne PMIF lėšas pagal III išlaidų kategoriją („Saugumas ir 
pilietybė“);

2. atkreipia dėmesį į tai, kad Vidaus saugumo fondo (VSF) pagalbai ekstremaliosios 
situacijos atveju numatyta nedidelė suma (8,5 mln. EUR); prašo, kad Komisija atidžiai 
ir realistiškiau dar kartą įvertintų šią sumą, atsižvelgdama į galimus valstybių narių 
pagalbos ekstremaliosios situacijos atveju poreikius, susijusius su VSF, pvz., valdant su 
saugumu susijusius incidentus; 

3. palankiai vertina tai, kad, palyginti su 2019 m. biudžetu, padidinti teisingumo ir vidaus 
reikalų srities agentūrų, pvz., Europos prieglobsčio paramos biuro (EASO) (41,5 %), 
Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų (EBCG) (34,6 %), ES teisėsaugos mokymo 
agentūros (CEPOL) (14 %), Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro 
(EMCDDA) (7,7 %), ES pagrindinių teisių agentūros (FRA) (5,4 %), Eurojusto (5,2 %) 
ir Europolo (2,1 %), įsipareigojimų asignavimai; 

4. atkreipia dėmesį į tai, kad 2020 m. EBCG biudžetas padidintas 34,8 % (+ 108 mln. 
EUR), o tai yra neabejotinai didžiausias padidinimas atsižvelgiant į visas teisingumo ir 
vidaus reikalų srities agentūras; primena, kad vykdant 2017 m. biudžeto įvykdymo 
patvirtinimo procedūrą Audito Rūmai nustatė, jog 2017 m. valstybės narės pervertino 
EBCG finansinius poreikius; pabrėžia, kad nustatytas tikslas suteikti EBCG daugiau 
žmogiškųjų išteklių (10 000 sienos apsaugos pareigūnų iki 2027 m.), tačiau, palyginti su 
ankstesniais metais, neteisėtai jūra ar sausuma į Sąjungą atvykstančių migrantų skaičius 
gerokai sumažėjo; siūlo, kad tokie padidinti ištekliai taip pat turėtų būti naudojami 
gyvybėms jūroje gelbėti; apgailestauja dėl didžiulio 2020 m. EBCG skirtų 
įsipareigojimų asignavimų (420 mln. EUR) ir EASO skirtos sumos (133 mln. EUR) 
skirtumo; siūlo padidinti EASO biudžetą ir darbuotojų skaičių, kad agentūra galėtų 
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geriau vykdyti jai patikėtas pareigas;

5. palankiai vertina tai, kad padidinti Europos prokuratūrai numatyti įsipareigojimų 
asignavimai (70,5 %); primena svarbų Europos prokuratūros vaidmenį tiriant su 
Sąjungos lėšomis susijusio sukčiavimo atvejus ir traukiant baudžiamojon atsakomybėn 
už jį, taip pat būtinybę skirti pakankamai finansinių išteklių, kad iki 2020 m. gruodžio 
mėn. prokuratūra pradėtų veikti visu pajėgumu; 

6. apgailestauja dėl to, kad Komisija neatsižvelgė į Europolo prašymą dėl biudžeto ir 
pasiūlė 2020 m. šiai agentūrai skirti 30 mln. EUR mažiau; pažymi, kad eu-LISA 
įsipareigojimų asignavimų sumažinimas 18,7 % (− 55 mln. EUR) susijęs su tuo, kad 
baigta kurti atvykimo ir išvykimo sistema; pakartoja, kad reikia užtikrinti pakankamą 
finansinę paramą teisingumo ir vidaus reikalų srities agentūroms, kad jos visiškai 
skaidriai galėtų vykdyti joms pavestas užduotis ir kovoti su tarpvalstybiniais sunkiais 
nusikaltimais, visapusiškai laikydamosi pagrindinių teisių; 

7. palankiai vertina Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnui (EDAPP) skiriamą 
sumą (19 mln. EUR); pabrėžia, kad reikia užtikrinti tinkamus EDAPP biudžeto ir 
personalo išteklius, kad jis galėtų atlikti papildomas užduotis, susijusias su visiškai 
nepriklausomu naujos Sąjungos duomenų apsaugos sistemos (Bendrasis duomenų 
apsaugos reglamentas) įgyvendinimu; todėl pabrėžia, kad skirtas biudžetas yra 
minimalaus lygio.


