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IEROSINĀJUMI 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju 

rezolūcijas priekšlikumā iekļaut šādus ierosinājumus: 

1. pieņem zināšanai, ka salīdzinājumā ar 2016. gadu Savienības budžeta III izdevumu 

kategorijā saistību apropriācijas ir palielinātas par 5,4 %, bet maksājumu apropriācijas 

— par 25,1 %; atzinīgi vērtē to, ka 2017. gadā budžetā galvenā uzmanība ir pievērsta 

pietiekamu resursu piešķiršanai efektīvai atbildei uz migrācijas krīzi; atzinīgi vērtē 

Komisijas apņemšanos nodrošināt resursus, kas vajadzīgi, lai efektīvi pārvaldītu un 

kontrolētu Savienības ārējās robežas, pastiprinātu drošību Savienības iekšienē un ārpus 

tās, sniegtu dalībvalstīm atbalstu to cilvēku uzņemšanā, kuriem vajadzīga starptautiska 

aizsardzība, un vērstos pret migrācijas plūsmu pamatcēloņiem izcelsmes un tranzīta 

valstīs; tomēr norāda, ka EUR 5,2 miljardi, kas 2017. gadā ieplānoti III un IV izdevumu 

kategorijā, lai risinātu bēgļu un migrācijas krīzes radītās problēmas un nopietnos 

draudus, ko Eiropas iedzīvotāju drošībai rada nopietna organizētā noziedzība, terorisms 

un sarežģīta pārrobežu kibernoziedzība, ir mazāk nekā 3,5 % no Savienības kopējā 

budžeta un ir maz, ņemot vērā to, cik eksistenciāli nozīmīgi šie jautājumi ir Savienībai; 

uzskata, ka Savienībai būtu jāizrāda solidaritāte ar tiem, kam tiešām nonākuši grūtībās; 

uzskata, ka tādu Savienības pamatvērtību saglabāšanai kā cilvēka cieņas ievērošana, 

brīvība, demokrātija, vienlīdzība, tiesiskums un cilvēktiesību ievērošana būtu jāpiešķir 

pienācīgs finansējums; 

2. prasa Komisijai, veicot DFS vidusposma novērtēšanu, pārskatīt III un IV izdevumu 

kategorijas maksimālos apjomus, lai, sākot ar 2017. gadu, stabilāk, elastīgāk un 

ilgtspējīgāk reaģētu uz pašreizējām humanitārajām un migrācijas problēmām; prasa 

vienkāršot finanšu regulējumu un procedūras, finansējumu sadalīt taisnīgi, pārredzami 

un atbildīgi, kā arī pārbaudīt, kā tiek izlietoti Eiropas līdzekļi; 

3. uzsver, ka Savienības pašreizējie centieni risināt bēgļu un migrācijas plūsmu jautājumus 

būtu pienācīgi jāpielāgo īpašajām vajadzībām un neaizsargātībai, kas raksturīgas aizvien 

lielākajam skaitam pārvietoto sieviešu un meiteņu; prasa gan III, gan IV izdevumu 

kategorijā īpaši paredzēt līdzekļus humanitāriem mērķiem, lai nodrošinātu daudznozaru 

pieeju, tostarp minimālo standartu, kas attiecas uz dzīvību glābjošiem pakalpojumiem 

seksuālās un reproduktīvās veselības jomā, pienācīgu īstenošanu, seksuālās un ar 

dzimumu saistītas vardarbības novēršanu un reaģēšanu uz to, kā arī sociālo darbinieku 

un mediķu apmācību gar Eiropas bēgļu maršrutiem; 

4. sagaida, ka migrācijas plūsmas turpināsies daudziem reģioniem raksturīgās politiskās 

nestabilitātes un konfliktu dēļ; atzinīgi vērtē Komisijas paziņojumu par jauna satvara 

partnerībai ar trešām valstīm izveidi saskaņā ar Eiropas programmu migrācijas jomā; 

prasa ātri īstenot priekšlikumus, lai novērstu migrācijas pamatcēloņus, pilnībā ievērojot 

Savienības pamatā esošās vērtības; 

5. atgādina, ka sarunās, kuru rezultātā tika izveidots Patvēruma, migrācijas un integrācijas 

fonds, Parlamenta prioritāte bija panākt taisnīgu un pārredzamu finansējuma sadali 

minētā fonda dažādo mērķu sasniegšanai; aicina Komisiju attiecīgi palielināt budžeta 

pozīciju skaitu saistībā ar Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, lai panāktu 

lielāku skaidrību un pārredzamību attiecībā uz to, kā tiks izlietoti dažādiem mērķiem un 

tātad minētajām budžeta pozīcijām atvēlētie līdzekļi; īpaši aicina Komisiju visos 
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turpmākajos budžeta projektos nošķirt izdevumus godīgu repatriācijas stratēģiju 

ieviešanai no izdevumiem, kas saistīti ar legālo migrāciju un trešo valstu valstspiederīgo 

efektīvas integrācijas veicināšanu, kā ierosināts Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu 

komitejas atzinumā par 2015. gada budžetu1; 

6. atzinīgi vērtē elastības instrumenta un rezerves neparedzētiem izdevumiem izmantošanu 

3. izdevumu kategorijā EUR 1,7 miljardu apmērā, taču pauž bažas par to, ka vēl lielāka 

elastība 2017. gadā vairs nav iespējama; norāda, ka 4. izdevumu kategorijas pasākumi 

tikai daļēji tiek finansēti no Savienības budžeta; aicina dalībvalstis ievērot dotos 

solījumus un Komisiju — pēc iespējas vairāk atbalstīt nolīgumu īstenošanu; 

7. atzinīgi vērtē terorisma upuriem paredzēta koordinēšanas centra (EUR 2 miljoni) 

izveidi, kam vajadzētu novērst tādus šķēršļus kā sliktas zināšanas un vāja prasmju 

attīstība, pulcējot kopā galvenos darbības ekspertus, upuru aizstāvjus un organizācijas 

no visas Eiropas, lai noteiktu terorisma upuriem svarīgākās prioritātes un jautājumus un 

sniegtu viņiem saskaņotu pārrobežu atbalstu ar mērķi ārkārtas reaģēšanas infrastruktūrā 

nodrošināt pienācīgas stratēģijas, kuru centrā ir cietušie; 

8. pauž bažas, ka finanšu instrumentu veidošana ārpus Savienības budžeta varētu 

apdraudēt budžeta vienotību un apiet budžeta procedūru, kurā paredzēts, ka Eiropas 

Parlaments iesaistās un veic uzraudzību; 

9. atzinīgi vērtē finansējumu, kas paredzēts AMIF (EUR 1,6 miljardi) un ISF 

(EUR 0,7 miljardi); uzskata, ka, ņemot vērā šo palielinājumu, vēl jo vairāk ir 

jānodrošina gada finansējuma taisnīga un pārredzama sadale starp šo fondu dažādajām 

programmām un mērķiem; atbalsta kopējo finansējumu (EUR 3 miljardi), kas paredzēts 

Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūras izveidei, jaunajai ieceļošanas/izceļošanas 

sistēmai un jaunajai kopējai Eiropas patvēruma sistēmai, kā arī tāda instrumenta 

izveidei, kurš nodrošinātu ātru un efektīvu ārkārtas humāno palīdzību Savienības 

iekšienē; 

10. Frontex būtu jānodrošina savai pamattiesību amatpersonai pienācīgi resursi un 

darbinieku apmērs, lai izveidotu sūdzību izskatīšanas mehānismu, kā arī tālāk izstrādātu 

un īstenotu aģentūras stratēģiju pamattiesību uzraudzībai un to aizsardzības 

nodrošināšanai; 

11. uzsver — lai gan šķiet, ka Eiropas robežu un krasta apsardzes budžeta resursi un štata 

vietu skaits patlaban ir pietiekami, šīs aģentūras turpmākās darbības resursu vajadzības 

un vajadzības pēc darbiniekiem būs cieši jāuzrauga, lai aģentūra neatpaliktu no dzīves 

realitātes; ierosina paaugstināt pagaidu štata vietu pakāpes, lai tās atbilstu sarežģītajiem 

jaunajiem uzdevumiem, kas aģentūrai uzticēti ar pārskatīto regulu; 

12. pieņem zināšanai, ka budžeta un darbinieku apmērs, ko Komisija ierosinājusi EASO, 

atbilst šīs aģentūras vajadzībām; uzsver, ka ir svarīgi nesamazināt šos resursus un 

darbinieku skaitu un ka šie resursi un darbinieku skaits būtu jāpārskata, ja atsāksies 

pastiprināts migrantu pieplūdums; 

                                                 
1 EP atzinums par 2015. gada budžetu, 12. punkts. 
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13. atbalsta budžeta palielinājumu efektīvām TI aģentūrām, īpaši tām, kas strādā ar 

migrācijas un drošības jautājumiem, un prasa uz šīm aģentūrām neattiecināt Savienības 

mērķi par 5 % samazināt darbinieku skaitu; uzsver, ka attiecīgajām aģentūrām ir jābūt 

pietiekamam resursu un darbinieku apmēram, kad to pilnvaras tiek paplašinātas; atzinīgi 

vērtē Eiropola Eiropas Kibernoziedzības centra (EC3) cīņu pret bērnu seksuālu 

izmantošanu tiešsaistē un norāda, ka šajā jomā ir nepieciešams vairāk cilvēkresursu; 

uzsver, ka ir pienācīgi jāpielāgo finansējums, lai atbalstītu Eurojust, kas saskaras ar 

ievērojamu darba slodzes pieaugumu tādās jomās kā cīņa pret terorismu, 

kibernoziedzība, imigrantu kontrabanda un citi nopietnu pārrobežu noziegumu veidi; 

prasa sniegt vēl sīkākus paskaidrojumus par eu-LISA budžeta palielinājumu 92 % jeb 

EUR 73 miljonu apmērā, kas paredzēts ieceļošanas/izceļošanas sistēmai, informācijas 

sistēmu sadarbspējai un Dublinas tiesību aktu pārskatīšanai, kā arī paskaidrot 

apropriāciju sadalījumu starp eu-LISA budžetu un ISF; 

14. uzsver, ka dalībvalstu saskaņota pieeja cīņai pret organizēto noziedzību, terorismu, 

kibernoziedzību un citiem nopietniem noziegumiem ar pārrobežu dimensiju ir svarīgāka 

nekā jebkad agrāk; uzskata, ka būtu jāpiešķir vairāk resursu apmācībai Savienības 

līmenī saistībā ar policijas un tiesu iestāžu sadarbību, īpaši attiecībā uz Eiropas Robežu 

un krasta apsardzes aģentūras pasākumiem, un uzsver, ka ir jāpiešķir atbilstoši darbības 

resursi Eiropolam un Eurojust, tostarp investīciju veikšanai jaunās tehnoloģijās; uzsver, 

ka jo īpaši Eiropolam ir nepieciešami pietiekami cilvēkresursi un darbības resursi; 

uzskata, ka papildu štata vietas ir vajadzīgas, lai cita starpā uzlabotu upuru 

identificēšanu, likvidētu seksuālo noziedznieku organizētos tīklus un paātrinātu gan 

tiešsaistē, gan bezsaistē pieejamu noziedzīgu materiālu atklāšanu, analīzi un nodošanu 

turpmāku pasākumu veikšanai; 

15. šajā sakarībā pauž lielu satraukumu par nepavadītu nepilngadīgo neaizsargātību, jo 

viņiem ir nepieciešama īpaša aprūpe, un jaunu sieviešu neaizsargātību migrācijas krīzes 

laikā; uzsver nepavadītu nepilngadīgo grūtos apstākļus bēgļu nometnēs, jo viņus 

apdraud iespējama ļaunprātīga izmantošana un cilvēku tirdzniecība, un prasa ar ārkārtas 

līdzekļu palīdzību izveidot pienācīgus instrumentus, lai strauji uzlabotu pašreizējo 

situāciju; uzskata, ka ir svarīgi turpināt finansēt bērnu palīdzības tālruņu līnijas, lai 

novērstu bērnu pazušanu un aizsargātu pazudušos bērnus; 

16. atzinīgi vērtē papildu resursus, kas paredzēti Eiropas datubāzes par jaunām narkotikām 

izveidei Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrā (EMCDDA); aicina 

Komisiju budžeta plānošanā nodrošināt EMCDDA pietiekamus resursus, kas vajadzīgi, 

lai īstenoto plānoto EMCDDA izveides regulas leģislatīvo grozījumu attiecībā uz 

agrīnās brīdināšanas sistēmu un jaunu psihoaktīvo vielu riska novērtēšanu; 

17. aicina Komisiju nodrošināt to, ka ES Tīklu un informācijas drošības aģentūrai (ENISA) 

tiek piešķirti pietiekami līdzekļi, lai tā spētu izpildīt papildu uzdevumus, kas tai deleģēti 

ES tiesību aktos, jo īpaši Tīklu un informācijas drošības direktīvā, kā arī uzdevumus, 

kuri saistīti ar kibernoziedzības novēršanu un cīņu pret to; 

18. norāda, ka ir palielinātas ar programmu “Tiesības, vienlīdzība un pilsonība” saistītās 

budžeta pozīcijas “Tiesību aizsardzības nodrošināšana un iespēju radīšana pilsoņiem” 

un “Nediskriminācijas un vienlīdzības veicināšana”, un sagaida, ka Komisija izsludinās 

jaunus uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus, īpaši tādēļ, lai nodrošinātu visaugstāko 
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līmeni pamattiesību aizsardzībai, tostarp arī digitālajā vidē, un atbalstītu vietējos 

dalībniekus, kas veicina demokrātiju, tiesiskumu un pamattiesību ievērošanu Savienībā, 

piemēram, izveidojot fondu organizācijām, kuras piešķir dotācijas darbam demokrātijas 

jomā; 

19. uzskata, ka migrācija un terorisms Eiropā nav tieši saistītas parādības; prasa piešķirt 

jaunu finansējumu cīņai pret jauniešu radikalizāciju Savienībā; uzskata, ka to var 

panākt, sekmējot integrāciju un cīnoties pret diskrimināciju, rasismu un ksenofobiju; 

prasa piešķirt atsevišķu finansējumu pieaugošās homofobijas un transfobijas novēršanai 

dalībvalstīs; prasa atbalstīt projektus, kuru mērķis ir nodrošināt lielākas iespējas 

sievietēm un meitenēm visvairāk skartajās kopienās; 

20. atkārtoti prasa piešķirt atsevišķu finansējumu pieaugošā antisemītisma, islamofobijas, 

afrofobijas un antiromisma novēršanai dalībvalstīs; īpaši prasa, lai Savienība atbalstītu 

projektus, kuru mērķis ir nodrošināt lielākas iespējas sievietēm un meitenēm skartajās 

kopienās, kā ierosināts LIBE komitejas atzinumā par 2016. gada budžetu1; 

21. uzsver, ka ir jāpalielina Savienības budžets dzimumu līdztiesības politikas jomā un cīņai 

pret vardarbība, kas saistīta ar dzimumu; prasa Komisijai paskaidrot, kāpēc ir 

samazinātas Eiropas Dzimumu līdztiesības institūtam paredzētās apropriācijas; 

22. prasa palielināt finansējumu EMCDDA saistībā ar regulas par jaunām psihoaktīvām 

vielām, kurā šai aģentūrai paredzēti papildu uzdevumi, plānoto pieņemšanu; 

23. uzsver programmas “Tiesiskums” nozīmību saistībā ar Eiropas tiesiskuma telpas tālāku 

attīstīšanu un savstarpējās atzīšanas piemērošanas uzlabošanu; aicina Savienību atbalstīt 

apmācības un izpratnes veicināšanas pasākumus, kuru mērķis ir atvieglot tiesu iestāžu 

pieejamību visiem eiropiešiem, kā arī veicināt un atbalstīt upuru, īpaši cilvēku 

tirdzniecības un ar dzimumu saistītas vardarbības upuru, tiesības; 

24. prasa nesaistīt Savienības attīstības fondus un humāno palīdzību ar partnervalstu spēju 

un/vai gatavību sadarboties migrācijas kontroles jomā, piemēram, ar atpakaļuzņemšanas 

klauzulu palīdzību; 

25. uzstāj, ka nebūtu jāatbalsta projekti, kas ir pretrunā migrantu pamattiesībām un 

leģitimizē diktatoriskus režīmus; 

26. aicina Komisiju nodrošināt, ka abos iekšlietu fondos pieejamie līdzekļi tiek piešķirti 

dažādām politikas jomām tā, lai pilnībā tiktu ņemti vērā Savienības un dalībvalstu 

solījumi aizsargāt migrantu cilvēktiesības un nodrošināt to ievērošanu; uzskata, ka 

nebūtu jāatbalsta projekti, kas ir pretrunā migrantu pamattiesībām; vienlaikus uzskata, 

ka Savienības finansējums būtu jāizmanto, lai proaktīvi atbalstītu uz tiesībām balstītu 

pieeju migrācijai. 

                                                 
1  EP atzinums par 2016. gada budžetu, 12. punkts. 
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