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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. üdvözli a bel- és igazságügyi forrásokra vonatkozó megállapodásokat; elismeri, hogy a 
Parlament tárgyalócsoportja nagymértékben hozzájárult a bel- és igazságügyi forrásokra 
vonatkozó megállapodások végleges tartalmához, különösen az általános és specifikus 
célkitűzésekkel, a célkitűzésekkel kapcsolatos kiadások minimális százalékával, a 
források sikerességének mérésére szolgáló mutatókkal, valamint a külső és belső uniós 
intézkedések összhangjával kapcsolatban;

2. mély sajnálatát fejezi ki az Európai Tanács többéves pénzügyi keretről szóló 2013. február 
7–8-i következtetései miatt, amelyek a 3. fejezet tekintetében a Bizottság javaslatához 
képest 16,6%-kal alacsonyabb számot tartalmaztak, és amelyek következtében jelentős 
mértékben, 23%-kal, illetve 20%-kal csökkenteni kellett a Belső Biztonsági Alap, illetve a 
Menekültügyi és Migrációs Alap forrásait; megjegyzi, hogy a többéves pénzügyi keret 
mutatóiról való késedelmes tájékoztatás és az egyes szakpolitikai területek esetében 
elérhető felső korlátok nem járultak hozzá ahhoz, hogy az előadók a Tanáccsal folytatott 
tárgyalásokra stratégiai jellegű megközelítést tudjanak kidolgozni; sürgeti a Bizottságot, 
hogy a jövőben a többéves pénzügyi keretre vonatkozó valamennyi aktualizált adatot 
bocsássa egyidejűleg a Tanács és a Parlament rendelkezésére;

3. értékeli, hogy a soros elnökségek és a Bizottság egyaránt konstruktív módon vettek részt 
az igazságügyi terület tárgyalásaiban; megjegyzi, hogy ez a lényeges kérdések korai és 
kielégítő megoldásához vezetett;

4. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a belügyek területén a Tanács (a Bizottság támogatásával) 
érdekeltebbnek tűnt abban, hogy a forrásokat az európai hozzáadott érték és az uniós 
szolidaritás elvének támogatása helyett a tagállamok nemzeti költségvetésének 
kiegészítésére alkalmazza; a különösen nehéz gazdasági és pénzügyi környezet elismerése 
mellett hangsúlyozza ugyanakkor, hogy a bel- és igazságügyre fordított forrásoknak 
mindenekelőtt európai érdekeket kell szolgálniuk, és egyértelmű európai hozzáadott 
értékkel rendelkező tevékenységeket, például az Unión belüli áttelepítési programot vagy 
más uniós irányultságú programokat kell támogatniuk; sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a 
programozási döntések tekintetében nem sikerült elérni felhatalmazáson alapuló jogi 
aktusoknak az EUMSZ 290. cikke szerinti elfogadását, mivel ezek a döntések 
egyértelműen megfelelnek a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok Szerződésben 
meghatározott feltételeinek; sajnálja, hogy a Bizottság és a Tanács a Menekültügyi és 
Migrációs Alap és a Belső Biztonsági Alap harmadik országokban folytatott fellépések 
finanszírozására történő felhasználását javasolta anélkül, hogy meghatározta volna ennek 
jogalapját, és nem tette lehetővé a Parlament számára, hogy kifogást emeljen ez ellen;

5. továbbá a belügyi forrásokkal összefüggésben megjegyzi, hogy a rendes jogalkotási 
eljárás nem biztosítja a Bizottság és a Tanács számára a lehetőséget, hogy a Parlament 
bevonása nélkül megegyezzenek egy egységes álláspontban, majd azt kész tényként 
ismertessék a Parlamenttel; rámutat, hogy ha a Bizottság nem kívánja megvédeni az 
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eredeti javaslatát, be kell nyújtania egy módosított javaslatot; javasolja, hogy vezessenek 
be új gyakorlati intézkedéseket – többek között a három intézmény közötti korai 
eszmecsere megszervezését az EU-költségvetés szerepéről, feladatairól és hozzáadott 
értékéről – a pénzügyi tárgyalásokra vonatkozóan; ragaszkodik ahhoz, hogy a Bizottság 
vállalja a tisztességes közvetítő szerepét a jövőbeli intézményközi tárgyalásokon;

6. feltétlenül szükségesnek tartja, hogy a Parlament továbbra is ragaszkodjon az uniós 
finanszírozás eredményorientált megközelítéséhez, amelyet nem szabad kizárólag a 
véghezvitt intézkedések mennyiségére korlátozni, hanem értékelni kell azok minőségét is; 
javasolja az uniós finanszírozás végső sikerességének mérésére szolgáló minőségi 
mutatók további fejlesztését és a bel- és igazságügyre fordított forrásokba történő 
beépítését;

7. felszólítja a Bizottságot, hogy gondoskodjon az új alapok gyors végrehajtásáról, a 
rendelkezésre álló összegek teljes és hatékony felhasználásáról, a méltányos földrajzi 
elosztásról, és nyújtson segítséget az alulteljesítő régióknak;

8. tekintettel arra, hogy a csökkentéseket indokolás nélkül kényszerítették rá a Parlamentre, a 
Parlamentnek a félidős felülvizsgálat elvégzése során azokra a területekre kell hangsúlyt 
helyeznie, ahol a legjelentősebb csökkentésekre került sor;

9. véleménye szerint a félidős felülvizsgálat keretében a Parlamentnek minden tárgyalási 
kapacitását az együttdöntési eljáráson keresztül kell felhasználnia anélkül, hogy rá lenne 
kényszerítve az Európai Tanács döntéseinek és számainak elfogadására;

10. elengedhetetlen fontosságúnak tartja, hogy a Parlament a megfelelő módon ellenőrizze a 
források Bizottság és adott esetben tagállamok általi alkalmazását; azt javasolja, hogy az 
illetékes bizottságok a 2016. évi felülvizsgálat előtt vizsgálják meg a prioritásaikat annak 
érdekében, hogy politikai iránymutatást adjanak; megjegyzi, hogy Állampolgári Jogi, Bel-
és Igazságügyi Bizottság az igazságszolgáltatási és belügyi területért felelős bizottságként 
vállalja, hogy kidolgozza a releváns vizsgálati eszközt.
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