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WSKAZÓWKI

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do 
Komisji Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście 
projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że ogólna ilość środków w ramach tytułu 18 
zaproponowana we wstępnym projekcie budżetu zwiększa się pod względem środków na 
zobowiązania o 13,5% w porównaniu z rokiem 2009 z EUR 863,9 mln do EUR 980,2 
mln1; ubolewa nad cięciami, których Rada dokonała w dziedzinie o wyjątkowym 
znaczeniu dla obywateli Unii i państw członkowskich;

2. wyraża zadowolenie w związku z propozycją utworzenia Europejskiego Urzędu 
Wsparcia w zakresie Polityki Azylowej (EASO), któremu powierzony zostanie szereg 
zadań opracowywanych obecnie w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz 
Uchodźców, i podkreśla znaczenie przyznania temu urzędowi odpowiednich środków 
i dokładnego monitorowania jego działalności;

3. zauważa, że środki finansowe przeznaczone dla Europejskiej Agencji ds. Zarządzania 
Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii 
Europejskiej (Frontex) na 2010 r. zostaną utrzymane na poziomie z roku 2009 pod 
względem środków na zobowiązania (78 mln EUR), co stanowi kwotę o 8 mln EUR 
wyższą niż założono w ramach wieloletniego programu finansowania; jest to zgodne 
z konkluzjami Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (WSiSW) 
z czerwca 2008 r. oraz z wnioskami Parlamentu o prowadzenie stałych misji; podkreśla 
rolę Fronteksu w koordynowaniu i zwiększaniu bezpieczeństwa granic poprzez 
gwarantowanie koordynacji współpracy operacyjnej między państwami członkowskimi;

4. przypomina swoje stanowisko z 2009 r. w sprawie konieczności informowania 
Parlamentu w sposób wiarygodny, precyzyjny, szczegółowy i punktualny o wdrażaniu 
komputerowych systemów informacyjnych działających na szeroką skalę, takich jak 
system informacyjny Schengen drugiej generacji (SIS II) oraz wizowy system 
informacyjny (VIS);

5. wyraża zadowolenie z objęcia Europejskiego Urzędu Policji (Europolu) budżetem 
Wspólnoty i podkreśla potrzebę odpowiedniego i rygorystycznego nadzoru nad 
finansowaniem tego urzędu.

                                               
1 Wstępny projekt budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich na rok 2010, tom 0, ogólne wprowadzenie 
COM(2009) 15.6.2009, s. 34.


