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NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Rozpočtový výbor jako 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vítá skutečnost, že celkový příděl finančních prostředků v hlavě 18, jak bylo navrženo 
v předběžném návrhu rozpočtu, se v prostředcích na závazky zvyšuje v porovnání 
s rokem 2009 o 13,5 % z částky 863,9 milionů EUR na 980,2 milionů EUR;1 vyslovuje 
lítost nad škrty, které provedla Rada v oblasti, jež je krajně důležitá pro občany Unie 
a členské státy;

2. vítá návrh na zřízení Evropského podpůrného úřadu pro otázky azylu (EASO), kterému 
bude svěřena řada úkolů, jež jsou v současné době prováděny v rámci Evropského 
uprchlického fondu, a zdůrazňuje, že je důležité poskytovat tomuto úřadu příslušné 
prostředky a zároveň pozorně monitorovat jeho fungování;

3. konstatuje, že financování Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších 
hranicích členských států Evropské unie (FRONTEX) na rok 2010 bude, pokud jde 
o prostředky na závazky, zachováno na stejné úrovni jako v roce 2009 (78 milionů EUR), 
což představuje o 8 milionů EUR více než bylo stanoveno ve víceletém finančním 
plánování; tato skutečnost je v souladu se závěry ze zasedání Rady ve složení pro 
spravedlnost a vnitřní věci, která se konala v červnu roku 2008, jakož i s požadavky 
Parlamentu pokud jde o stálé mise; zdůrazňuje, že agentura FRONTEX hraje při 
koordinaci a zvyšování bezpečnosti hranic významnou úlohu, neboť zajišťuje koordinaci 
operativní spolupráce členských států; 

4. připomíná a opakuje svůj postoj z roku 2009, že Parlament musí být spolehlivě, přesně, 
podrobně a včas informován o zavádění rozsáhlých informačních systémů, jako je 
Schengenský informační systém druhé generace (SIS II) a Vízový informační systém 
(VIS);

5. vítá začlenění Evropského policejního úřadu (Europol) do rozpočtu Společenství 
a zdůrazňuje, že je třeba provádět přiměřenou a důkladnou kontrolu financování tohoto 
úřadu.

                                               
1 Předběžný návrh souhrnného rozpočtu Evropských společenství na rozpočtový rok 2010, svazek 0, obecný 
úvod KOM(2009) 15.6.2009, s. 34.


