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FÜGGELÉK 

az alábbi jelentéshez: 

a Rugalmassági Eszköznek az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között létrejött, a 

költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a 

pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2013. december 2-i 

intézményközi megállapodás 12. pontjával összhangban az európai migrációs stratégia 

keretében meghozandó azonnali költségvetési intézkedésekre vonatkozó igénybevételéről 

szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról 

(COM(2015)0486 – C8-0292/2015 – 2015/2253(BUD)) 

Költségvetési Bizottság 

Előadó: Eider Gardiazabal Rubial 

A8-0290/2015 

 

A szöveg a melléklet után a következő levéllel egészül ki: 

AZ ÁLLAMPOLGÁRI JOGI, BEL- ÉS IGAZSÁGÜGYI BIZOTTSÁG LEVELE 

 

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság 

Az elnök  
 
 

IPOL-COM-LIBE D (2015) 46319 

 

 

Jean ARTHUIS 

a Költségvetési Bizottság elnöke  

WIC M02024 

Strasbourg 
 

 

Tárgy:  Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleménye a 2015. évi 

általános költségvetéshez készült 7. számú költségvetés-módosítási tervezetről 
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és a Rugalmassági Eszköznek a migrációs helyzetre adott válaszként való 

igénybevételére irányuló javaslatról (COM(2015)0485 és COM(2015)0486) 

 

 

Tisztelt Arthuis Úr! 

 

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság üdvözli a 2015. évi általános 

költségvetéshez készült 7. számú költségvetés-módosítási tervezetet, amelynek címe A 

menekültügyi válság kezelése: azonnali költségvetési intézkedések az európai migrációs 

stratégia keretében (COM(2015)0485), és a Rugalmassági Eszköznek az európai migrációs 

stratégia keretében meghozandó azonnali költségvetési intézkedésekre vonatkozó 

igénybevételéről szóló határozatra irányuló javaslatot (COM(2015)0486). 

 

Ezek a javaslatok a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap (AMIF) keretében 

biztosított szükséghelyzeti segély 80 millió euróval és a Belső Biztonsági Alap (ISF) 

keretében biztosított segély 20 millió euróval való megemelésére irányulnak. Továbbá a 

javaslatok 120 kiegészítő álláshelyről rendelkeznek három ügynökség kapacitásának 

bővítésére: 60 álláshelyről a Frontex, 30 álláshelyről az EASO és 30 álláshelyről az Europol 

számára 2015-re. További emeléseket is előirányoznak számos külső intézkedés számára 

(kiegészítő finanszírozás kötelezettségvállalási előirányzatok formájában az Európai 

Szomszédsági Támogatási Eszköz számára és a humanitárius segítségnyújtás kifizetési 

előirányzatainak növelése). 

 

Bizottságunk üdvözli az AMIF és az ISF keretében biztosított szükséghelyzeti segély további 

megemelését a jelenlegi, 2015-ös költségvetésben, a több tagállamtól érkező kérelmek 

finanszírozására. Lehetővé kell tenni, hogy azok a tagállamok, amelyekbe jelenleg nagyszámú 

migráns érkezik, valóban részesülhessenek e segítségnyújtás előnyeiből az uniós tagállamok 

közötti szolidaritás kifejeződéseként az EUMSZ 80. cikkével összhangban. 

   

Bizottságunk üdvözli a Frontex, az EASO és az Europol létszámának bővítését is. Már régóta 

helytelenítettük, hogy a folyamatosan újabb feladatokkal megbízott ügynökségek nem 

rendelkeznek elegendő személyzettel. Az EASO tekintetében bizottságunk azonban úgy véli, 

hogy az ügynökségnek még a most az Európai Bizottság által javasoltnál is több álláshelyet 

kellene kapnia. Az EASO feladata, hogy kulcsszerepet vállaljon a közös európai 

menekültügyi rendszer végrehajtásában. A legújabb politikai fejlemények egyértelműen 

bizonyították, hogy e tekintetben még mindig sok tennivaló maradt. 

Bizottságunk egyetért azzal, hogy az Európai Bizottság javaslataival sürgősen kell 

foglalkozni, hogy a finanszírozás és a kiegészítő álláshelyek még 2015 folyamán 

rendelkezésre állhassanak. Ugyanakkor bizottságunk sürgeti az Európai Bizottságot arra, 

hogy kezdje meg a megfelelő jogi eszközök, különösen a Menekültügyi, Migrációs és 

Integrációs Alap, valamint a 2014 és 2020 közötti időszakra szóló többéves pénzügyi keret 

felülvizsgálatának előkészítését. 

 

Tisztelettel:  

 

Claude MORAES 

 

(Az összes nyelvi változatot érinti.) 


