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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, hogy a 18. cím előzetes költségvetési tervezet szerinti teljes összege a 
kötelezettségvállalási előirányzatok tekintetében a 2009-es értékhez képest 13,5%-kal, 
863,9 millió euróról 980,2 millió euróra nő1; sajnálattal veszi tudomásul a Tanács által 
végrehajtott csökkentéseket egy olyan területen, amely rendkívül fontos az uniós 
polgárok és a tagállamok számára;

2. üdvözli az Európai Menekültügyi Támogató Hivatal (EASO) felállítására vonatkozó 
javaslatot, amely hivatal az Európai Menekültügyi Alap keretében jelenleg kidolgozás 
alatt lévő számos feladatot lát majd el, és hangsúlyozza a hivatal számára történő 
megfelelő források rendelkezésre bocsátásának fontosságát, működésének szoros 
figyelemmel kísérése mellett; 

3. megjegyzi, hogy az Európai Unió Tagállamai Külső Határain Való Operatív 
Együttműködési Igazgatásért Felelős Európai Ügynökség (Frontex) 2010-es évben 
történő finanszírozását a kötelezettségvállalási előirányzatok tekintetében a 2009-es 
szinten kell tartani (78 millió euró), ami 8 millió euróval több, mint a többéves pénzügyi 
tervezésben szereplő összeg; ez összhangban van a Bel- és Igazságügyi Tanács (JHA) 
2008. júniusi következtetéseivel és a Parlament állandó missziókra vonatkozó 
felhívásaival; hangsúlyozza a Frontex szerepének jelentőségét a határőrizet 
koordinálásában és javításában a tagállamok operatív együttműködésének 
összehangolásával;

4. felidézi és ismételten hangsúlyozza 2009-es álláspontját arról, hogy a Parlamentet 
megbízhatóan, pontosan, részletesen és kellő időben tájékoztatni kell az olyan 
nagyszabású számítógépes információs rendszerek létrehozásáról, mint a második 
generációs Schengeni Információs Rendszer (SIS II) és a Vízuminformációs Rendszer 
(VIS);

5. üdvözli az Európai Rendőrségi Hivatal (Europol) közösségi költségvetés alá vonását, és 
hangsúlyozza, hogy a hivatal finanszírozásának megfelelő és hatékony felügyeletére van 
szükség.

                                               
1 Az Európai Unió 2010-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének előzetes tervezete, 0. könyv, 
Áltanos bevezetés COM(2009) 2009. 6. 15., 34. o.


