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PASIŪLYMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į 
savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. džiaugiasi, kad preliminaraus biudžeto projekte bendro finansinio paketo, siūlomo 18 
išlaidų kategorijai, įsipareigojimų asignavimai padidinti 13,5 proc. palyginti su 2009 m., 
t. y. padidinti nuo 863,9 mln. EUR iki 980,2 mln. EUR;1 nepritaria Tarybos atliktam lėšų, 
skirtų sričiai, kuri itin svarbi Sąjungos piliečiams ir valstybėms narėms, sumažinimui;

2. džiaugiasi pasiūlymu įsteigti Europos prieglobsčio paramos biurą (EPPB), kuriam bus 
patikėtos užduotys, kurios šiuo metu plėtojamos pagal Europos pabėgėlių fondo 
programą, ir pabrėžia, kad svarbu suteikti šiam biurui pakankamai lėšų, tuo pat metu 
griežtai stebint jo darbą;

3. atkreipia dėmesį į tai, kad 2010 m. Europos operatyvaus bendradarbiavimo prie Europos 
Sąjungos valstybių narių išorės sienų valdymo agentūrai (FRONTEX) skirti asignavimai 
turi būti tokio pat lygmens kaip 2009 m. turint mintyje įsipareigojimų asignavimus 
(78 mln. EUR), ir tai būtų 8 mln. EUR daugiau nei numatyta pagal daugiametę finansinę 
programą; tai atitiktų Tarybos susitikimo teisingumo ir vidaus reikalų klausimais, 
įvykusio 2008 m. birželio mėn., išvadas, taip pat Parlamento reikalavimus dėl nuolatinių 
misijų; pabrėžia FRONTEX svarbą koordinuojant ir stiprinant sienų saugumą ir 
užtikrinant valstybių narių operatyvinio bendradarbiavimo koordinavimą;

4. primena ir pakartoja savo 2009 m. poziciją, kad būtina patikimai, tiksliai, išsamiai ir laiku 
informuoti Parlamentą apie plataus masto IT informacinių sistemų, pvz., antrosios kartos 
Šengeno informacinės sistemos (SIS II) ir Vizų informacinės sistemos (VIS), 
įgyvendinimą;

5. džiaugiasi Europos policijos biuro (EUROPOL) įtraukimu į Bendrijos biudžetą ir 
pabrėžia, kad reikia tinkamos ir griežtos šio biuro finansavimo kontrolės.

                                               
1 Europos Bendrijų 2010 m. preliminaraus biudžeto projektas. 0 tomas. Bendras įvadas COM(2009), 2009 6 15, 
p. 34.


