
PA\786734LV.doc PE427.137v01-00

LV Vienoti daudzveidībā LV

EIROPAS PARLAMENTS 2009 - 2014

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

2009/2002(BUD)

25.8.2009

ATZINUMA PROJEKTS
Sniegusi Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja

Budžeta komitejai

par Eiropas Savienības 2010. finanšu gada vispārējā budžeta projektu, 
III iedaļa – Komisija
(2009/2002(BUD))

Atzinumu sagatavoja: Juan Fernando López Aguilar



PE427.137v01-00 2/3 PA\786734LV.doc

LV

PA_NonLeg



PA\786734LV.doc 3/3 PE427.137v01-00

LV

IEROSINĀJUMI

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta 
komiteju rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus:

1. atzinīgi vērtē to, ka PBP ierosinātais 18. sadaļas kopējais finansējums saistību 
apropriācijās salīdzinājumā ar 2009. gadu ir palielinājies par 13,5 % — no 
EUR 863,9 miljoniem līdz EUR 980,2 miljoniem1; pauž nožēlu par Padomes veiktajiem 
līdzekļu samazinājumiem jomā, kas ir tik ļoti svarīga Eiropas Savienības iedzīvotājiem 
un dalībvalstīm;

2. atzinīgi vērtē priekšlikumu izveidot Eiropas Patvēruma atbalsta biroju, kam tiks uzticēti 
vairāki uzdevumi, kuri pašlaik tiek izstrādāti saistībā ar Eiropas Bēgļu fondu, un uzsver 
to, cik svarīgi ir piešķirt šim birojam atbilstīgus līdzekļus, vienlaikus rūpīgi uzraugot tā 
darbību;

3. atzīmē, ka Eiropas Aģentūrai operatīvās sadarbības vadībai pie Eiropas Savienības 
dalībvalstu ārējām robežām (Frontex) 2010. gadam paredzētais finansējums saistību 
apropriācijās ir jāsaglabā 2009. gada apmērā (EUR 78 miljoni), t. i., par 
EUR 8 miljoniem vairāk nekā noteikts daudzgadu finanšu plānā; tas ir saskaņā ar 
Tieslietu un iekšlietu padomes 2008. gada jūnija sanāksmes secinājumiem, kā arī ar 
Parlamenta lūgumiem izveidot pastāvīgās misijas; uzsver Frontex nozīmi robežu drošības 
koordinēšanā un pastiprināšanā, nodrošinot dalībvalstu operatīvās sadarbības 
koordināciju;

4. atgādina un atkārto savu 2009. gada nostāju attiecībā uz nepieciešamību tam savlaicīgi 
sniegt ticamu, precīzu un detalizētu informāciju par plaša mēroga IT informācijas 
sistēmām, piemēram, otrās paaudzes Šengenas informācijas sistēmu (SIS II) un Vīzu 
informācijas sistēmu (VIS);

5. atzinīgi vērtē Eiropas Policijas biroja (Eiropola) iekļaušanu Kopienas budžetā un uzsver 
nepieciešamību īstenot atbilstīgu un stingru šā biroja finansējuma kontroli.

                                               
1 Eiropas Kopienu 2010. finanšu gada vispārējā budžeta provizoriskais projekts, 0. sējums, Vispārējs ievads, 
COM(2009), 15.6.2009., 34. lpp.


