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Gerb. J. Arthuis, 

 

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas pritaria 2015 m. bendrojo biudžeto 

taisomajam biudžetui Nr. 7 „Pabėgėlių krizės valdymas. Skubios biudžeto priemonės pagal 

Europos migracijos darbotvarkę“ (COM(2015) 485) ir pasiūlymui dėl sprendimo dėl 

lankstumo priemonės mobilizavimo Europos migracijos darbotvarkėje nustatytoms skubioms 

biudžeto priemonėms finansuoti (COM(2015) 486). 

 

Pagal šiuos pasiūlymus numatyta padidinti pagalbą ekstremaliosios situacijos atveju, teikiama 

iš Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo (PMIF), 80 mln. EUR suma, ir Vidaus 

saugumo fondo (VSF) – 20 mln. EUR suma. Be to, pagal šiuos pasiūlymus numatyta 2015 m. 

padidinti trijų agentūrų pajėgumus 120 etatų: 60 etatų – agentūros FRONTEX, 30 – Europos 

prieglobsčio paramos biuro ir 30 – Europolo. Taip pat numatyta skirti papildomų lėšų ir 

grupei išorės priemonių (papildomą įsipareigojimų pagal Europos kaimynystės priemonę 

finansavimą ir papildomų lėšų humanitarinės pagalbos mokėjimams). 

 

Komitetas džiaugiasi, kad skiriamas papildomas finansavimas pagalbai ekstremaliosios 

situacijos atveju pagal PMIF ir VSF pagal dabartinį 2015 m. biudžetą, siekiant skirti lėšų 

pagal iš kelių valstybių narių gautus prašymus. Valstybės narės, į kurias šiuo metu atvyko 

didelis skaičius migrantų, iš tiesų turėtų galėti pasinaudoti tokia parama, kuria būtų išreikštas 

ES valstybių narių solidarumas pagal SESV 80 straipsnį. 

 

Komitetas taip pat džiaugiasi papildomais FRONTEX, Europos prieglobsčio paramos biuro ir 

Europolo darbuotojais. Jis jau seniai nepritarė tam, kad šiose agentūrose, kurios nuolat 

raginamos prisiimti naujas užduotis, nepakanka darbuotojų. Vis dėlto, dėl Europos 

prieglobsčio paramos biuro, Komitetas mano, kad šis biuras turėtų gauti netgi daugiau 

darbuotojų nei dabar siūlo Komisija. Europos prieglobsčio paramos biurui patikėta užduotis 

imtis svarbiausio vaidmens įgyvendinant bendrą Europos prieglobsčio sistemą. Iš naujausių 

politinių įvykių aiškiai matyti, kad šiuo klausimu vis dar reikia daug padaryti. 

Komitetas sutinka, kad reikia nedelsiant apsvarstyti Komisijos pasiūlymą siekiant, kad dar 

2015 m. būtų galima naudotis lėšomis ir būtų įdarbinti papildomi darbuotojai. Tuo pat metu 

Komitetas primygtinai ragina Komisiją pradėti rengtis persvarstyti atitinkamus teisės aktus, 

ypač PMIF, taip pat 2014–2020 m. daugiametę finansinę programą. 
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