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JAVASLATOK

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felkéri a Költségvetési Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele az alábbi javaslatokat:

1. tudomásul veszi a biztonságról és az uniós polgárságról szóló 3. fejezet új felépítését; úgy 
véli, hogy az élelmiszerbiztonság, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság, a Közösségi 
Növényfajta-hivatal és az Európai Gyógyszerügynökség felvétele az új 3. fejezetbe 
kérdéseket vet fel, és nem áll összhangban a biztonság és az uniós polgárság általános 
célkitűzésével; javasolja, hogy a fejezet címét változtassák meg a Parlament „Befektetés a 
jövőbe: új többéves pénzügyi keret (MFF) a versenyképes, fenntartható és befogadó 
Európáért” című, 2011. június 8-i állásfoglalása1 szerint a következőre: „Uniós polgárság, 
szabadság, biztonság és a jog érvényesülése”;

2. véleménye szerint a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térségnek 
szánt összeg nem tükrözi megfelelően e térség Lisszaboni Szerződés általi megerősítését, 
valamint az egyre növekvő feladatokat és kihívásokat;

3. hangsúlyozza, hogy a forrásokat hatékonyan kell felhasználni, és jól kell velük 
gazdálkodni annak elkerülése végett, hogy a tagállamok saját nemzeti érdekeiknek 
szerezzenek érvényt;

4. hangsúlyozza, hogy a finanszírozási rendszerek egyszerűsítésével – a rugalmasság 
biztosítása mellett – fenn kell tartani a kiszámíthatóságot és megbízhatóságot, és 
megfelelő részt kell biztosítani az egyes alapok valamennyi célkitűzésének;

5. hangsúlyozza, hogy a finanszírozott tevékenységeknek európai hozzáadott értéket kell 
létrehozniuk, és ehhez megfelelő egyensúlyra van szükség a politikai célkitűzések között 
valamennyi alap és program esetében;

6. örömmel veszi tudomásul a finanszírozási struktúrák egyszerűsítését a Menekültügyi és 
Migrációs Alap és a Belső Biztonsági Alap létrehozása révén, valamint a programozásra, 
irányításra, ellenőrzésre és jelentéstételre általánosan alkalmazandó szabályokat, 
amennyiben megmarad a különböző prioritások egyensúlya az alapokon belül; rámutat, 
hogy a belügy területére irányuló finanszírozási eszközök egyszerűsítése szűkíteni fogja a 
jogi alapok és a végrehajtási szabályok körét, és érthetőbbé fogja tenni a szabályokat 
minden érdekelt számára;

7. úgy véli, hogy a Menekültügyi és Migrációs Alapon belül megfelelő pénzügyi forrásokat 
kell rendelni különösen a jelenlegi Európai Menekültügyi Alap és az Európai Integrációs 
Alap célkitűzéseinek támogatásához; tudomásul veszi, hogy kiemelt hangsúlyt kapnak a 
letelepítési és áttelepítési intézkedések; hangsúlyozza, hogy a finanszírozott 
tevékenységeknek európai hozzáadott értéket kell létrehozniuk, és ehhez megfelelő 
egyensúlyra van szükség a politikai célkitűzések között;

                                               
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2011)0266.
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8. ismételten hangsúlyozza, hogy már folyik olyan új elemek tervezése, mint az uniós PNR-
rendszer vagy az intelligens határellenőrzésről szóló csomag; véleménye szerint a Belső 
Biztonsági Alapnak megfelelő pénzügyi forrásokkal kell rendelkeznie célkitűzéseinek 
megvalósításához, hangsúlyozza ugyanakkor, hogy az alap minden fellépésének 
maradéktalanul összhangban kell lennie az Európai Unió Alapjogi Chartájával; kéri, hogy 
biztosítsanak forrásokat a védelem szempontjából kényes természetű határőrizet 
kidolgozásához, amely maradéktalanul tiszteletben tartja a bevándorlók alapvető jogait;

9. hangsúlyozza, hogy szükség van a Belső Biztonsági Alap támogatására a szabadságon, a 
biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség megerősítésére irányuló cél 
érvényesítésének érdekében és biztosítani kell a tagállamok közötti koordinációt az 
egységes és magas színvonalú külső határőrizet fejlesztése tekintetében; úgy véli továbbá, 
hogy az infrastruktúrára, felszerelésre, közlekedési eszközökre és informatikai 
rendszerekre fordított beruházásnak hozzá kell járulnia a kielégítő közös biztonsági 
szinthez és a FRONTEX ügynökség által koordinált közös műveletek hatékonyságához;

10. felhívja a figyelmet arra, hogy a „Jogérvényesülés” programnak elegendő finanszírozást 
kell juttatni; hangsúlyozza, hogy megfelelő egyensúlyra kell törekedni a különböző 
célkitűzésekhez rendelt források között;

11. véleménye szerint a gyermekek jogaira és védelmére irányuló erőfeszítéseket láthatóbbá 
kellene tenni külön finanszírozási keretek révén, hogy a támogatások nyomon követhetőek 
és ellenőrizhetőek legyenek, és értékelni lehessen eredményességüket;

12. örömmel veszi tudomásul a „Jogok és polgárság” program létrehozására irányuló 
javaslatot; hangsúlyozza, hogy a finanszírozási rendszer egyszerűsítése nem 
eredményezheti a pénzügyi források szintjének csökkenését a jelenlegi, 2007–2013-as 
programokhoz képest, ezért sajnálattal állapítja meg, hogy a Bizottság javaslatában a 
források csökkentése szerepel; kéri, hogy növeljék az alapvető jogok előmozdítására és 
védelmére, valamint a rasszizmus, a homofóbia és a hátrányos megkülönböztetés 
valamennyi formája elleni küzdelemre fordítandó költségvetést, különösen a jelenlegi 
pénzügyi válság következtében Európában tapasztalható növekvő intolerancia és 
társadalmi feszültségek összefüggésében;

13. sajnálattal veszi tudomásul a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló 
térséggel foglalkozó ügynökségek finanszírozásának statikus megközelítését, amely 
egyáltalán nem tükrözi az egyes feladatok növekedését vagy megszűntét; 

14. úgy véli, hogy különösen a FRONTEX, az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal 
(EMHT) és az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) költségvetése nincs összhangban 
ezen intézmények jelentősen megnövekedett feladataival; ezzel összefüggésben rámutat a 
FRONTEX közelmúltban módosított megbízatására, az EMHT indulására és tervezett 
tevékenységére, valamint a Számítástechnikai Bűnözés Elleni Európai Központ 
létrehozására az Europolon belül.

15. hangsúlyozza, hogy megfelelően értékelni kell a meglévő intézkedéseket, és kötelezővé 
kell tenni az új jogszabályjavaslatok készítését megelőző, megfelelő hatásvizsgálatokat.



AD\913238HU.doc 5/5 PE489.475v02-00

HU

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma 19.9.2012

A zárószavazás eredménye +:
–:
0:

51
4
3

A zárószavazáson jelen lévő tagok Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, Roberta Angelilli, Edit Bauer, Rita 
Borsellino, Arkadiusz Tomasz Bratkowski, Simon Busuttil, Philip 
Claeys, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Ioan Enciu, Frank 
Engel, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Monika Flašíková Beňová, Kinga 
Gál, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, 
Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, 
Timothy Kirkhope, Juan Fernando López Aguilar, Baroness Sarah 
Ludford, Monica Luisa Macovei, Svetoslav Hristov Malinov, 
Véronique Mathieu, Anthea McIntyre, Louis Michel, Antigoni 
Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Jacek Protasiewicz, Carmen 
Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Csaba Sógor, Valdemar 
Tomaševski, Kyriacos Triantaphyllides, Wim van de Camp, Axel Voss, 
Renate Weber, Josef Weidenholzer, Cecilia Wikström, Tatjana 
Ždanoka, Auke Zijlstra

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) Alexander Alvaro, Michael Cashman, Anna Maria Corazza Bildt, 
Dimitrios Droutsas, Ana Gomes, Monika Hohlmeier, Franziska Keller, 
Jean Lambert, Marian-Jean Marinescu, Antonio Masip Hidalgo, Hubert 
Pirker

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) 
(187. cikk (2) bekezdés)

Erik Bánki


