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27. atkreipia dėmesį į tai, kad 2021–
2027 m. daugiametėje finansinėje 
programoje migracijos, prieglobsčio ir 
integracijos politikai įgyvendinti numatytos 
didesnės lėšos nei ankstesniais metais; 
tikisi, kad prieglobstis ir migracija išliks 
svarbūs ES darbotvarkės klausimai; 
pabrėžia, kad, kol nebus įvykdyta išsami 
bendros Europos prieglobsčio sistemos 
reforma, solidarumo priemonės, kaip antai, 
perkėlimo Europos Sąjungoje programos, 
perkėlimas į Europos Sąjungą arba 
humanitarinis priėmimas, išlieka itin 
svarbūs; atsižvelgdamas į tai, pabrėžia, kad 
valstybėms narėms ir toliau reikės 
finansinės paramos priimant, registruojant 
ir tikrinant prieglobsčio prašymus, taip pat 
grąžinant asmenis ir perkeliant asmenis 
Europos Sąjungoje; ragina daugiau lėšų 
skirti koordinavimui su tranzito šalimis ir 
neteisėtos migracijos kilmės šalimis, 
siekiant kontroliuoti ir sustabdyti prekybą 
žmonėmis ir neteisėtą žmonių gabenimą; 
yra labai susirūpinęs dėl to, kad 
Viduržemio jūroje ir toliau žūsta žmonės, ir 
mano, kad paieška ir gelbėjimas – tai 
veiksmai, už kuriuos atsakomybė negali 
būti palikta tik nevalstybiniams 
subjektams; priduria, kad ES 
nepriklausančioms trečiosioms šalims prie 
Sąjungos išorės sienų, susiduriančioms su 
migracijos srautais į ES, taip pat toliau 
reikės finansinės paramos; atkreipia dėmesį 
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į svarbų Europos sienų ir pakrančių 
apsaugos pajėgų (FRONTEX) vaidmenį 
šioje srityje ir neseniai padidintus 
agentūros įgaliojimus ir ragina skirti 
tinkamą finansavimą FRONTEX, kad ji 
galėtų vykdyti veiklą visose jai pagal 
naujus įgaliojimus numatytos atsakomybės 
srityse; primygtinai pabrėžia, kad 
veiksmingas išorės sienų valdymas turi 
atitikti Sąjungos ir tarptautinę teisę ir visų 
pirma turi būti gerbiama teisė į prieglobstį 
ir negrąžinimo principas, visų pirma 
atsižvelgiant į tai, kad neseniai pareikšti 
įtarimai dėl galimo dalyvavimo priverstinio 
grąžinimo operacijose; todėl primena, kad 
reikia įdarbinti pagrindinių teisių 
pareigūnus, kaip numatyta Reglamento 
(ES) 2019/1896 110 straipsnyje, siekiant 
prisidėti prie pagrindinių teisių skatinimo 
vykdant Europos integruotą sienų valdymą; 
pabrėžia, kad didesni biudžeto asignavimai 
FRONTEX turi būti skiriami kartu 
atitinkamai didinant šios agentūros 
atskaitomybę bei skaidrumą ir priklauso 
nuo jos pareigos laikytis Sąjungos teisės;

į svarbų Europos sienų ir pakrančių 
apsaugos pajėgų (FRONTEX) vaidmenį 
šioje srityje ir neseniai padidintus 
agentūros įgaliojimus ir ragina skirti 
tinkamą finansavimą FRONTEX, kad ji 
galėtų vykdyti veiklą visose jai pagal 
naujus įgaliojimus numatytos atsakomybės 
srityse; primygtinai pabrėžia, kad 
veiksmingas išorės sienų valdymas turi 
atitikti Sąjungos ir tarptautinę teisę ir visų 
pirma turi būti gerbiama teisė į prieglobstį 
ir negrąžinimo principas, visų pirma 
atsižvelgiant į tai, kad neseniai pareikšti 
įtarimai dėl galimo dalyvavimo priverstinio 
grąžinimo operacijose; todėl primena, kad 
reikia įdarbinti pagrindinių teisių 
pareigūnus, kaip numatyta Reglamento 
(ES) 2019/1896 110 straipsnyje, siekiant 
prisidėti prie pagrindinių teisių skatinimo 
vykdant Europos integruotą sienų valdymą; 
pabrėžia, kad didesni biudžeto asignavimai 
FRONTEX turi būti skiriami kartu 
atitinkamai didinant šios agentūros 
atskaitomybę bei skaidrumą ir priklauso 
nuo jos pareigos laikytis Sąjungos teisės; 
tikisi, kad Komisija atidės į rezervą dalį 
agentūros biudžeto ir leis ją panaudoti tik 
kai bus įdarbinta 40 pagrindinių teisių 
stebėtojų, kaip nustatyta Reglamento (ES) 
2019/1896 110 straipsnio 6 dalyje;

Or. en


