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Věc: Stanovisko Výboru pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 

k návrhu opravného rozpočtu č. 7 k souhrnnému rozpočtu na rok 2015 a 

k návrhu na uvolnění prostředků z nástroje pružnosti v reakci na situaci 

v oblasti migrace (COM(2015)485 a COM(2015)486) 

Vážený pane Arthuisi, 

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vítá návrh opravného rozpočtu č. 7 

k souhrnnému rozpočtu na rok 2015 k „řešení uprchlické krize: okamžitá rozpočtová opatření 

v rámci Evropského programu pro migraci (COM(2015)485)“ a návrh rozhodnutí o „uvolnění 

prostředků z nástroje pružnosti na okamžitá rozpočtová opatření v rámci Evropského 

programu pro migraci“ (COM(2015)486). 

 

Tyto návrhy počítají s posílením naléhavé pomoci poskytované v rámci Azylového, 

migračního a integračního fondu (AMIF) ve výši 80 milionů EUR a Fondu pro vnitřní 

bezpečnost (ISF) ve výši 20 milionů EUR. Dále návrhy počítají se 120 dodatečnými 

pracovními místy na zvýšení kapacit těchto tří agentur: 60 místy pro Frontex, 30 pro EASO 

a 30 pro Europol v roce 2015. Uvažuje se dále o posílení řady externích opatření (poskytnutí 

dalších finančních prostředků na závazky v rámci evropského nástroje sousedství a dalších 

plateb na humanitární pomoc). 

 

Výbor vítá další posílení nouzového financování fondů AMIF a ISF v rámci stávajícího 

rozpočtu na rok 2015 na financování žádostí některých členských států. Členské státy, do 

nichž přichází v současnosti vysoký počet migrantů, by měly mít možnost využívat tuto 

pomoc jako vyjádření solidarity mezi členskými státy EU v souladu s článkem 80 SFEU. 

 

Výbor rovněž vítá posílení personálu agentur Frontex, EASO a Europol. Již 

dlouho poukazoval na nedostatečné personální zajištění těchto agentur, jež jsou neustále 

vyzývány k přijímání dalších úkolů. Pokud jde o EASO, je však výbor přesvědčen, že by 

agentura měla obdržet ještě více zaměstnanců, než nyní navrhuje Komise, neboť EASO má 

hrát klíčovou úlohu při provádění společného evropského azylového systému. Nedávný 

politický vývoj jasně prokázal, že v tomto ohledu je toho třeba ještě hodně vykonat. 

 

Výbor souhlasí tím, že je třeba se návrhy Komise urychleně zabývat, aby bylo financování 

a dodateční zaměstnanci dostupní již v roce 2015. Současně výbor naléhavě vyzývá Komisi, 

aby začala připravovat přezkum příslušných právních ustanovení, zejména ustanovení 

týkajících se fondu AMIF, i víceletého finančního rámce na období 2014–2020. 

(Závěrečný pozdrav a podpis) 
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(Týká se všech jazykových znění.) 


