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Vec:  Stanovisko Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci k 

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

návrhu na mobilizáciu nástroja flexibility v reakcii na situáciu týkajúcu sa 

migrantov (COM(2015) 485 a COM(2015) 486) 

 

 

Vážený pán Arthuis, 

 

Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci víta návrh opravného rozpočtu 

č. 7 na rozpočtový rok 2015 s názvom Riadenie utečeneckej krízy: okamžité rozpočtové 

opatrenia v rámci európskej migračnej agendy (COM(2015) 485) a návrh rozhodnutia 

s názvom Mobilizácia nástroja flexibility na okamžité rozpočtové opatrenia v rámci európskej 

migračnej agendy (COM(2015) 486). 

 

Tieto návrhy počítajú s posilnením núdzovej pomoci poskytovanej z Fondu pre azyl, migráciu 

a integráciu (AMIF) o 80 miliónov EUR a Fondu pre vnútornú bezpečnosť (ISF) – Hranice – 

o 20 miliónov EUR. Okrem toho návrhy zahŕňajú 120 dodatočných pracovných miest na 

rozšírenie kapacít troch agentúr: 60 miest pre Frontex, 30 pre EASO a 30 pre Europol na rok 

2015. S ďalším posilnením sa počíta v prípade niekoľkých ďalších vonkajších opatrení 

(dodatočné financovanie v záväzkoch pre nástroj európskeho susedstva a dodatočné platby na 

humanitárnu pomoc). 

 

Výbor víta ďalšie posilnenie núdzového financovania fondov AMIF a ISF v súčasnom 

rozpočte na rok 2015 na financovanie žiadostí, ktoré boli prijaté od niekoľkých členských 

štátov. Členské štáty, do ktorých v súčasnosti prichádza veľký počet migrantov, by mali 

skutočne mať nárok na takúto pomoc ako prejav solidarity medzi členskými štátmi EÚ v 

súlade s článkom 80 ZFEÚ. 

 

Výbor tiež víta pridelenie dodatočných pracovníkov agentúram Frontex, EASO a Europol. Už 

dlho vyjadruje poľutovanie nad nedostatočným počtom pracovníkov v agentúrach, od ktorých 

sa neustále vyžadujú dodatočné úlohy. Pokiaľ však ide o agentúru EASO, výbor sa domnieva, 

že by mala dostať ešte viac pracovníkov, ako teraz navrhuje Komisia. Od agentúry EASO sa 

požaduje, aby prevzala kľúčovú úlohu vo vykonávaní spoločného európskeho azylového 

systému. Posledný politický vývoj jasne svedčí o tom, že v tejto súvislosti ešte treba urobiť 

veľa. 

Výbor súhlasí s tým, že návrhmi Komisie sa treba urýchlene zaoberať, aby sa umožnilo 

financovanie a aby dodatoční pracovníci boli k dispozícii ešte počas roka 2015. Výbor 

zároveň nalieha na Komisiu, aby začala pripravovať revíziu príslušných právnych predpisov, 

najmä v súvislosti s fondom AMIF, ako aj viacročným finančným rámcom na roky 2014-

2020. 

 

S úctou,  

 

 

Claude MORAES 

(Týka sa všetkých jazykov.) 


