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FÖRSLAG

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar 
budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet välkomnar att den övergripande finansieringsramen för avdelning 18 i 
enlighet med det preliminära budgetförslaget innebär ökade åtagandebemyndiganden 
jämfört med 2009 med 13,5 procent från 863,9 miljoner euro till 980,2 miljoner euro1. 
Parlamentet beklagar de nedskärningar som rådet gjort i ett område med mycket stor 
betydelse för EU:s medborgare och medlemsstaterna.

2. Europaparlamentet välkomnar förslaget om att inrätta Europeiska byrån för samarbete i 
asylfrågor (EASO) som kommer att få ansvar för ett antal uppgifter som håller på att 
fastställas inom ramen för Europeiska flyktingfonden. Parlamentet framhåller vikten av 
att denna myndighet tilldelas tillräckligt med resurser samtidigt som man noga bevakar 
hur den fungerar.

3. Europaparlamentet konstaterar att anslaget till Europeiska byrån för förvaltningen av det 
operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser (Frontex) för 
2010 ligger på samma nivå som för 2009 när det gäller åtagandebemyndiganden 
(78 miljoner), vilket innebär 8 miljoner euro mer än i den fleråriga budgetplaneringen. 
Parlamentet konstaterar att detta är i linje med rådets slutsatser (rättsliga och inrikes 
frågor) från juni 2008 och parlamentets begäran om permanenta insatser. Parlamentet 
betonar Frontex betydelse för samordning och ökad säkerhet vid gränserna genom 
samordning av medlemsstaternas operativa samarbete.

4. Europaparlamentet påminner om och upprepar sin ståndpunkt från 2009 om att 
parlamentet måste få information på ett tillförlitligt, noggrant och detaljerat sätt, i rätt tid, 
om genomförandet av storskaliga IT-system, t.ex. andra generationens 
Schengen-informationssystem (SIS II) och informationssystemet för viseringar (VIS).

5. Europaparlamentet är positivt till att Europeiska polisbyrån (Europol) integreras i 
gemenskapsbudgeten och framhåller behovet av tillbörlig och ordentlig granskning av 
finansieringen av denna byrå.

                                               
1 Preliminärt förslag till Europeiska gemenskapernas allmänna budget för budgetåret 2010, Volym 0, Allmän 
inledning, KOM(2009), 15.6.2009, s. 34.


