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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 vispārēju samazinājumu par 15,4 % (-172 
miljoni euro) salīdzinājumā ar 2019. gadu; pauž nožēlu par to, ka ir samazinātas 
saistību apropriācijas, kuru mērķis ir stiprināt un attīstīt kopēju Eiropas patvēruma 
sistēmu (KEPS) un veicināt atbildības dalīšanu starp dalībvalstīm (-29,5 %), 
salīdzinājumā ar 2019. gadu; atgādina, ka ir svarīgi nodrošināt pienācīgas finansiālās 
iespējas, lai uzlabotu migrantu integrāciju, kā arī to migrantu reintegrāciju, kuri 
piespiedu kārtā vai brīvprātīgi nosūtīti atpakaļ uz trešo valsti, un reaģēt uz ārkārtas 
palīdzības vajadzībām dalībvalstīs, kuras saskaras ar migrācijas spiedienu; pauž 
vilšanos par to, ka AMIF budžetā nav iekļautas dažas finanšu rezerves, lai finansētu 
reformēto Dublinas regulējumu un jaunās Savienības pārvietošanas shēmas, ja tās 
tiktu pieņemtas 2020. gadā; ierosina paredzēt rezervē summu pagaidu kārtībai 
attiecībā uz izkāpšanu Savienībā un Vidusjūrā izglābto cilvēku pārvietošanai; nolūkā 
atbrīvot finanšu resursus prasa, lai ES trasta fonds Āfrikai un reģionālās attīstības 
aizsardzības programmas Ziemeļāfrikai, kas galvenokārt atbalsta Savienības 
ārpolitiku, finansētu no Savienības budžeta IV izdevumu kategorijas (Globālā Eiropa), 
nevis no AMIF līdzekļiem III izdevumu kategorijā (Drošība un pilsoniskums);

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

3. atzinīgi vērtē saistību apropriāciju palielinājumu TI aģentūrām, piemēram, EASO 
(41,5 %), EBCG (34,6 %), CEPOL (14 %), EMCDDA (7,7 %), FRA (5,4 %), Eurojust 
(5,2 %) un Eiropolam (2,1 %), salīdzinājumā ar 2019. gada budžetu;  

4. norāda, ka EBCG budžets 2020. gadā ir palielināts par 34,8 % (+108 miljoni euro), 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; uzsver — lai gan mērķis ir 
nodrošināt EBCG vairāk cilvēkresursu (10000 robežsargu līdz 2027. gadam), to 
migrantu skaits, kuri Savienībā neatbilstīgi ierodas pa jūru vai sauszemi, salīdzinājumā 
ar iepriekšējiem gadiem ir ievērojami samazinājies; ierosina — šāds līdzekļu 
palielinājums būtu jānodrošina arī dzīvību glābšanai jūrā; pauž nožēlu par ievērojamo 
atšķirību starp EBCG piešķirtajām saistību apropriācijām (420 miljonu euro) 2020. gadā 
un summu, kas piešķirta EASO (133 miljoni euro); ierosina palielināt EASO budžetu un 
darbinieku skaitu, lai uzlabotu aģentūrai uzticēto pienākumu izpildi;

5. 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 līdz 
2020. gada decembrim tā varētu pilnībā darboties; 

6. pauž nožēlu par to, ka Komisija neņēma vērā Eiropola budžeta pieprasījumu un 
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ierosināja 2020. gadā par 30 miljoniem euro samazināt aģentūras finansējumu; norāda, 
ka eu-LISA saistību apropriāciju samazinājums par 18,7 % (-55 miljoni euro) atbilst 
ieceļošanas/izceļošanas sistēmas izveides beigām; atkārtoti norāda, ka jānodrošina 
pienācīgs finansiālais atbalsts TI aģentūrām, lai veiktu tām uzticētos uzdevumus pilnīgā 
pārredzamībā un cīnītos pret smagiem noziegumiem pārrobežu mērogā, pilnībā 
ievērojot pamattiesības; 

7. atzinīgi vērtē EDAU piešķirto summu (19 miljoni euro); uzsver 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.


