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NÁVRHY

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci vyzýva Výbor pre rozpočet, aby 
ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. víta skutočnosť, že v rámci všeobecného finančného balíka hlavy 18, ako sa navrhuje 
v predbežnom návrhu rozpočtu, sa viazané rozpočtové prostriedky zvyšujú v porovnaní 
s rokom 2009 o 13, 5 % z 863,9 milióna EUR na 980,2 milióna EUR1; nesúhlasí 
so znížením prostriedkov, ktoré Rada uskutočnila v oblasti, ktorá má mimoriadny 
význam pre občanov Únie a členské štáty;

2. víta návrh na zriadenie Európskeho podporného úradu pre azyl (EASO), ktorý bude 
poverený viacerými úlohami, ktoré sa v súčasnosti vypracúvajú v rámci Európskeho 
fondu pre utečencov, a zdôrazňuje význam pridelenia postačujúcich prostriedkov tomuto 
úradu a súčasného sledovania jeho fungovania;

3. zdôrazňuje, že financovanie Európskej agentúry pre riadenie operačnej spolupráce 
na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie (Frontex) na rok 2010 má 
zostať na rovnakej úrovni ako v roku 2009, pokiaľ ide o viazané rozpočtové prostriedky 
(78 miliónov EUR), čo je o 8 miliónov EUR viac, ako sa uviedlo vo viacročnom 
finančnom plánovaní; toto je v súlade so závermi Rady pre spravodlivosť a vnútorné veci 
(SVV) z júna 2008, ako aj so žiadosťami Parlamentu zriadiť stále misie; zdôrazňuje 
význam agentúry Frontex pri koordinácii a posilňovaní bezpečnosti hraníc 
prostredníctvom zabezpečovania koordinácie operačnej spolupráce medzi členskými 
štátmi;

4. pripomína svoje stanovisko z roku 2009 o potrebe Parlamentu byť spoľahlivo, presne, 
podrobne a včas informovaný o zavádzaní rozsiahlych počítačových informačných 
systémov, ako je druhá generácia Schengenského informačného systému (SIS II) 
a vízový informačný systém (VIS);

5. víta zahrnutie Európskeho policajného úradu (Europol) do rozpočtu Spoločenstva 
a zdôrazňuje potrebu primeranej a dôslednej kontroly financovania tohto úradu.

                                               
1 Predbežný návrh všeobecného rozpočtu Európskych spoločenstiev na rozpočtový rok 2010, Zväzok 0, 
Všeobecný úvod KOM(2009) 15.6.2009, s. 34.


