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Относно:  Становище на комисията по граждански свободи, правосъдие и 

вътрешни работи относно проект на коригиращ бюджет № 7 към 

общия бюджет за 2015 г. относно предложението за мобилизиране 

на Инструмента за гъвкавост в отговор на положението 

с миграцията (COM(2015) 485 и COM(2015) 486) 

 

 

Уважаеми г-н Артюи, 

 

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приветства проекта 

на коригиращ бюджет № 7 към общия бюджет за 2015 г. относно „Управление на 

кризата с бежанците: незабавни бюджетни мерки по Европейската програма за 

миграцията“ (COM(2015) 485) и предложението за решение „относно мобилизиране на 

Инструмента за гъвкавост за незабавни бюджетни мерки по европейската програма за 

миграцията“ (COM(2015) 486). 

 

Предложенията предвиждат увеличение на спешната помощ, отпускана по линия на 

фонд „Убежище, миграция и интеграция“ (ФУМИ), с 80 милиона евро и по линия на 

фонд „Вътрешна сигурност“ (ФВС) за границите с 20 милиона евро. Освен това 

предложенията предвиждат 120 допълнителни длъжности, за да се увеличи капацитетът 

на три агенции: 60 длъжности за Frontex, 30 длъжности за Европейската служба за 

подкрепа в областта на убежището (EASO) и 30 длъжности за Европол за 2015 г. 

Допълнително подсилване е предвидено и за редица външни мерки (допълнително 

финансиране за бюджетни кредити за поети задължения за Европейския инструмент за 

съседство и допълнителни плащания за хуманитарна помощ). 

 

Комисията приветства по-нататъшното увеличаване на спешното финансиране за 

ФУМИ и ФВС в бюджета за настоящата 2015 г. за финансиране на искания, получени 

от няколко държави членки. Държавите членки, в които понастоящем пристигат голям 

брой мигранти, наистина следва да могат да се възползват от такова подпомагане като 

израз на солидарността между държавите — членки на ЕС в съответствие с член 80 от 

ДФЕС. 

 

Комисията също така приветства допълнителните длъжности за Frontex, EASO и 

Европол. В комисията отдавна е изразявано съжаление относно недостатъчния 

персонал на агенциите, който непрекъснато трябва да поема допълнителни задачи. Що 

се отнася обаче до Европейската служба за подкрепа в областта на убежището (EASO), 

комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи счита, че тя следва 

да получи дори повече длъжности, отколкото предлага Комисията. EASO трябва да 

играе централна роля за прилагането на общата европейска система за убежище. 

Последните политически събития ясно показаха, че в това отношение трябва да се 

направи още много. 

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи е съгласна, че 

предложенията на Комисията трябва да бъдат разгледани спешно, за да бъде възможно 

финансирането и допълнителният персонал да бъдат на разположение още през 2015 г. 

Едновременно с това комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни 

работи настоятелно призовава Комисията да започне подготовка за преглед на 

относимите правни разпоредби, особено относно ФУМИ, както и на многогодишната 

финансова рамка за 2014—2020 г. 
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С уважение,  

 

 

Клод МОРАЙС 

 

(Отнася се до текстовете на всички езици.) 


