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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την 
Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην 
πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις:

1. χαιρετίζει το γεγονός ότι το γενικό κονδύλι του τίτλου 8 όπως προτάθηκε στο προσχέδιο 
προϋπολογισμού αυξάνεται σε πιστώσεις αναλήψεων υποχρεώσεων σε σύγκριση με το 
2009 κατά 13,5% από 863,9 εκατ. ευρώ σε 980,2 εκατ. ευρώ 1· εκφράζει τη δυσαρέσκειά 
του για τις περικοπές στις οποίες προέβη το Συμβούλιο σε τομέα εξαιρετικής σημασίας 
για τους Ευρωπαίους Πολίτες και τα κράτη μέλη·

2. χαιρετίζει την πρόταση για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το 
Άσυλο (EASO) που θα αναλάβει σειρά καθηκόντων τα οποία επί του παρόντος 
επιτελούνται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων, και υπογραμμίζει τη 
σπουδαιότητα της χορήγησης επαρκών πόρων στην υπηρεσία αυτή ενώ παράλληλα θα 
παρακολουθείται η λειτουργία της·

3. σημειώνει ότι η χρηματοδότηση για τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τη Διαχείριση της 
Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα (FRONTEX) για το 2010 πρέπει να 
διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα με το 2009 όσον αφορά τις πιστώσεις αναλήψεων 
υποχρεώσεων (78 εκατ. ευρώ) που υπερβαίνει κατά 8 εκατ. ευρώ το ποσό που είχε 
προβλεφθεί στον πολυετή δημοσιονομικό προγραμματισμό· τούτο συνάδει προς τα 
συμπεράσματα του Συμβουλίου Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων του Ιουνίου 
2008 καθώς και με τις αιτήσεις του Κοινοβουλίου για μόνιμες αποστολές· τονίζει τη 
σπουδαιότητα του FRONTEX για το συντονισμό και τη βελτίωση της ασφάλειας των 
συνόρων με το να διασφαλίζεται ο συντονισμός της επιχειρησιακής συνεργασίας των 
κρατών μελών·

4. υπενθυμίζει και επαναλαμβάνει τη θέση που υιοθέτησε το 2009 σχετικά με την 
αναγκαιότητα να ενημερώνεται το Κοινοβούλιο κατά τρόπο αξιόπιστο, ακριβή, 
λεπτομερή και έγκαιρο σχετικά με την εφαρμογή μεγάλης κλίμακας συστημάτων IT, 
όπως το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν (SIS II) δεύτερης γενιάς και το Σύστημα 
Πληροφοριών για τις Θεωρήσεις (VIS)·

5. χαιρετίζει την ένταξη της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ) στον 
κοινοτικό προϋπολογισμό και τονίζει την ανάγκη για κατάλληλο και αυστηρό έλεγχο για 
τη χρηματοδότηση αυτής της υπηρεσίας.
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