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POBUDE

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za proračun 
kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. pozdravlja povečanje odobrenih pravic za prevzem obveznosti v splošnih sredstvih 
naslova 18 za 13,5 % v primerjavi z letom 2009 (z 863,9 milijonov EUR na 980,2 
milijonov EUR), kakor je predlagano v predhodnem predlogu proračuna;1 obžaluje, da je 
Svet zmanjšal sredstva na področju, ki je za državljane Unije in države članice izjemnega 
pomena;

2. pozdravlja predlog za ustanovitev Evropskega urada za podporo prosilcem za azil, 
kateremu bo zaupana vrsta nalog, ki se sedaj razvijajo v okviru Evropskega sklada za 
begunce, in poudarja pomembnost zagotavljanja zadostnih sredstev uradu ob hkratnem 
natančnem nadzorovanju njegovega delovanja;

3. ugotavlja, da se financiranje Evropske agencije za upravljanje in operativno sodelovanje 
na zunanjih mejah držav članic Evropske unije (Frontex) za leto 2010, kar zadeva 
odobritve za prevzem obveznosti (78 milijonov EUR), ohranja na enaki ravno kot leta 
2009, kar pomeni 8 milijonov EUR več, kot je bilo določeno z večletnim finančnim 
načrtovanjem; to je skladno s sklepi Sveta za pravosodje in notranje zadeve (PNZ) iz 
junija 2008, pa tudi z zahtevami Parlamenta o stalnih misijah; poudarja pomembnost 
agencije Frontex pri koordinaciji in izboljšanju varnosti na mejah, in sicer z 
zagotavljanjem usklajevanja operativnega sodelovanja držav članic;

4. ponovno poudarja svoje stališče iz leta 2009 o tem, da mora biti Parlament zanesljivo, 
natančno, izčrpno in pravočasno obveščen o uporabi obsežnih informacijskih sistemov, 
kot sta denimo druga generacija schengenskega informacijskega sistema (SIS II) in 
vizumski informacijski sistem (VIS);

5. pozdravlja vključitev Evropskega policijskega urada (Europola) v proračun Skupnosti in 
poudarja potrebo po ustreznem in natančnem nadzoru nad financiranjem tega urada.

                                               
1 Predhodni predlog splošnega proračuna Evropskih skupnosti za proračunsko leto 2010, zvezek 0, Splošni uvod 
KOM(2009) 15.6.2009, str. 34.


