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NÁVRHY

Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci vyzývá Rozpočtový výbor jako 
příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto návrhy:

1. vítá skutečnost, že v návrhu rozpočtu navrženém Komisí byla výše prostředků 
v podokruhu 3a v porovnání s rokem 2010 výrazně zvýšena o 12,8 % v prostředcích na 
závazky a o 15,4 % v prostředcích na platby; zdůrazňuje, že důvodem tohoto zvýšení 
prostředků je skutečnost, že vstupem Lisabonské smlouvy v platnost se Listina 
základních práv stala závaznou a v prostoru svobody, bezpečnosti a spravedlnosti byla 
zrušena struktura tří pilířů, a že je také důsledkem akcí, jejichž realizaci předpokládal 
Stockholmský program na příštích pět let; vyjadřuje politování nad tím, že toto 
konstatování se netýká podokruhu „Základní práva a spravedlnost“, kde přesto, že 
nedávno vstoupily v platnost Lisabonská smlouva a Listina základních práv Evropské 
unie a že se Unie chystá přistoupit k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv 
a základních svobod (CEDH), došlo jen k velmi malému zvýšení rozpočtových 
prostředků; vyjadřuje proto politování nad škrty, které navrhla Rada v oblasti, jež je pro 
občany EU a členské státy nesmírně důležitá; zejména lituje toho, že byl snížen objem 
prostředků na platby, pokud jde o mimořádná opatření v případě masového přílivu 
uprchlíků;

2. trvá však na tom, že tyto projekty musí mít v dobách hospodářské krize a rozpočtových 
omezení přiměřené financování a objektivně zdůvodnitelné financování a že musí být 
zaměřeny na priority, které již byly stanoveny ve Stockholmském programu; připomíná, 
že efektivní rozpočtové plánování předpokládá účinné využívání finančních prostředků, 
které jsou již k dispozici;

3. trvá na tom, že agentury působící v prostoru svobody, bezpečnosti a spravedlnosti 
a zabývající se problematikou základních práv a občanských svobod musí mít přiměřené, 
rozumné a objektivně zdůvodnitelné financování, jež jim umožní provádět jejich činnosti, 
a to zejména ty agentury, jimž byly svěřeny nové úkoly vyplývající ze Stockholmského 
programu a z Lisabonské smlouvy; zdůrazňuje v této souvislosti, že bude zapotřebí zvýšit 
rozpočet úřadu Europol na rok 2011, aby mohl plnit své úkoly týkající se ověřování 
žádostí Spojených států o informace, jak to popisuje dohoda o programu sledování 
financování terorismu mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými; vyzývá 
Komisi, aby zajistila, aby Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu zahájil svou činnost 
v dostatečném předstihu před začátkem roku 2011 a aby mu byly poskytnuty finanční 
prostředky v dostatečné výši pro to, aby mohl začít plnit svou funkci; vyjadřuje 
politování nad tím, že příděly prostředků pro agentury neodpovídají novým pravomocem 
Unie v těchto oblastech, zejména pokud jde o problematiku migrace, azylové politiky, 
spravedlnosti nebo základních práv;

4. domnívá se, že chystaný přezkum mandátu agentury Frontex bude zahrnovat rozhodnutí, 
jež se budou v pravý čas týkat také důležitých finančních hledisek, jako např. schopnosti 
agentury nakupovat nebo pronajímat si svá vlastní aktiva a zařízení, a zdůrazňuje proto, 
že je zapotřebí zajistit, aby agentura disponovala dostatečným objemem finančních 
prostředků k tomu, aby mohla plnit svůj mandát;
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5. připomíná Komisi a Radě, že přezkum rozhodnutí týkajícího se úřadu Europol1 s ohledem 
na Lisabonskou smlouvu je pro Parlament prioritou, že by měl být považován za 
naléhavou záležitost a že by Parlament měl být o tomto přezkumu neustále a v plném 
rozsahu informován a měl by do něj být zapojen;

6. domnívá se, že vzdělávání a rozvoj dovedností zaměstnanců agentur působících 
v prostoru svobody, bezpečnosti a spravedlnosti, pokud jde o jejich znalost právních 
předpisů Unie a mezinárodního práva, musí být prioritou vyjádřenou zvýšením 
finančních prostředků; 

7. připomíná a opakuje svůj postoj v tom smyslu, že je nutné, aby byl Parlament spolehlivě, 
přesně, podrobně a včas informován o rozpočtu a plnění rozpočtu v celém prostoru 
svobody, bezpečnosti a spravedlnosti, a zejména o zavádění rozsáhlých informačních 
systémů, jako je Schengenský informační systém druhé generace (SIS II), Vízový 
informační systém (VIS) a Agentura pro provozní řízení rozsáhlých informačních 
systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva, a také dalších projektů dotýkajících se 
oblasti lidských práv a základních svobod;

8. vyzývá k přezkumu zdrojů přidělených na obecný program „Solidarita a řízení 
migračních toků“, a to s cílem lépe zohlednit situaci členských států, jež jsou pod 
silnějším migračním tlakem. 

1 Rozhodnutí Rady 2009/371/SVV ze dne 6. dubna 2009 o zřízení Evropského policejního úřadu (Europol) 
(Úř. věst. L 121, 15.5.2009, s. 37).



AD\829096CS.doc 5/5 PE445.749v02-00

CS

VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí 2.9.2010

Výsledek konečného hlasování +:
–:
0:

38
2
1

Členové přítomní při konečném 
hlasování

Jan Philipp Albrecht, Roberta Angelilli, Vilija Blinkevičiūtė, Rita 
Borsellino, Simon Busuttil, Philip Claeys, Rosario Crocetta, Cornelia 
Ernst, Tanja Fajon, Hélène Flautre, Kinga Göncz, Sylvie Guillaume, 
Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Timothy Kirkhope, 
Juan Fernando López Aguilar, Monica Luisa Macovei, Véronique 
Mathieu, Nuno Melo, Louis Michel, Claude Moraes, Jan Mulder, 
Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, 
Birgit Sippel, Rui Tavares, Daniël van der Stoep, Axel Voss, Renate 
Weber

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném 
hlasování

Alexander Alvaro, Edit Bauer, Ioan Enciu, Ana Gomes, Nadja Hirsch, 
Monika Hohlmeier, Stanimir Ilchev, Franziska Keller, Michèle 
Striffler, Marie-Christine Vergiat


