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Predmet:  mišljenje Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove o 

nacrtu izmjene proračuna br. 7 za opći proračun 2015. te o prijedlogu da se 
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mobilizira instrument fleksibilnosti kao odgovor na situaciju povezanu s 

migracijom (COM(2015) 485 i COM(2015) 486) 

 

 

Poštovani g. Arthuis, 

 

Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove pozdravlja nacrt izmjene 

proračuna br. 7 za opći proračun 2015. naslovljen „Upravljanje izbjegličkom krizom: hitne 

operativne, proračunske i pravne mjere Europskog migracijskog programa” (COM(2015) 

485) te prijedlog odluke o mobilizaciji instrumenta fleksibilnosti radi hitnih proračunskih 

mjera u okviru Europskog migracijskog programa (COM(2015) 486). 

 

Tim se prijedlozima predviđa povećanje pomoći u nuždi u okviru Fonda za azil, migracije i 

integraciju (FAMI) za 80 milijuna EUR te u okviru Fonda za unutarnju sigurnost (FUS) za 

granice za 20 milijuna EUR. Nadalje, njima se predviđa otvaranje 120 novih radnih mjesta u 

cilju povećanja kapaciteta triju agencija: 60 radnih mjesta u Frontexu, 30 u Europskom 

potpornom uredu za azil i 30 u Europolu za 2015. godinu. Predviđeno je i daljnje pojačanje 

nekoliko vanjskih mjera (povećanje sredstava za preuzimanje obveza za Europski instrument 

za susjedstvo te povećanje sredstava za plaćanja za humanitarnu pomoć). 

 

Odbor pozdravlja dodatno povećanje sredstava za hitne slučajeve u okviru fondova FAMI i 

FUS u aktualnom proračunu za 2015. kako bi se financirali zahtjevi nekoliko država članica. 

Države članice koje se trenutačno suočavaju s dolaskom velikog broja migranata trebale bi se 

moći koristiti takvom pomoći kao izrazom solidarnosti među državama članicama EU-a u 

skladu s člankom 80. UFEU-a. 

   

Odbor također pozdravlja prijedlog zapošljavanja dodatnog osoblja u Frontexu, Europskom 

potpornom uredu za azil i Europolu. Već dugo izražava žaljenje zbog manjka osoblja u 

agencijama koje se uvijek iznova poziva na preuzimanje dodatnih zadaća. Međutim, kad je 

riječ o Europskom potpornom uredu za azil, smatra da bi se toj agenciji trebalo odobriti 

zapošljavanje još većeg broja novih zaposlenika od onoga koji je predložila Komisija. Taj 

Ured mora preuzeti vodeću ulogu u provedbi zajedničkog europskog sustava azila. Nedavni 

razvoj političkih događaja jasno je pokazao da je u tom pogledu potrebno uložiti još mnogo 

napora. 

Odbor se slaže da je prijedloge Komisije potrebno hitno razmotriti kako bi financijska 

sredstva i dodatno osoblje mogli biti dostupni već 2015. godine. Odbor ujedno potiče 

Komisiju da započne pripreme za preispitivanje relevantnih pravnih odredbi, a posebno fonda 

FAMI, kao i višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2014. – 2020. 

 

S poštovanjem,  

 

 

 

 

 

Claude MORAES 

 

(Odnosi se na sve jezične verzije.) 


