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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата 
комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

1. приветства факта, че предложеният в предварителния проектобюджет общ пакет за 
дял 18 се увеличава по отношение на бюджетните кредити за поети задължения с 
13.5% спрямо 2009 г., като нараства от 863.9 милиона евро до 980.2 милиона евро1; 
изразява съжаление относно съкращаването на средства от страна на Съвета в 
област, която е от изключително значение за гражданите на Съюза и за държавите-
членки;

2. приветства предложението за създаване на Европейска служба за подкрепа в 
областта на убежището (EASO), на която ще бъдат възложени редица задачи, 
понастоящем изпълнявани в рамките на Европейския фонд за бежанци, и 
подчертава, че е важно да се предоставят достатъчно ресурси на тази служба, като 
същевременно се следи отблизо нейното функциониране;

3. отбелязва, че финансирането за Европейската агенция за управление на 
оперативното сътрудничество по външните граници на държавите-членки на 
Европейския съюз (Frontex) за 2010 г. трябва да остане на същото равнище както 
през 2009 г. по отношение на бюджетните кредити за поети задължения (78 
милиона евро), което представлява 8 милиона повече спрямо предвиденото при 
многогодишното финансово планиране; счита, че това е в съответствие със 
заключенията на Съвета по правосъдие и вътрешни работи от юни 2008 г., както и с 
исканията на Парламента за постоянни мисии; подчертава значението, което 
Frontex има за координирането и подобряването на сигурността по границите, като 
осигурява съгласуваност на оперативното сътрудничество между държавите-
членки;

4. припомня и отново потвърждава своята позиция от 2009 г. относно необходимостта 
Парламентът да получава достоверна, точна, подробна и навременна информация 
за прилагането на широкомащабни информационни системи като Шенгенската 
информационна система от второ поколение (ШИС II) и Визовата информационна 
система (ВИС);

5. приветства включването на Европейска полицейска служба (Европол) в бюджета на 
Общността и подчертава необходимостта от упражняването на адекватен и строг
контрол върху финансирането на тази служба.

                                               
1 Предварителен проект на общ бюджет на Европейските общности за финансовата 2010 г., том 0, Общо 
въведение COM(2009), 15.6.2009 г., стр. 34.


