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JAVASLATOK

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felhívja a Költségvetési Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő 
javaslatokat:

1. megjegyzi, hogy a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap kötelezettségvállalási 
előirányzatai 2019-hez képest összesen 15,4%-kal (azaz 172 millió euróval) 
csökkentek; sajnálja a közös európai menekültügyi rendszer megerősítését és 
fejlesztését, valamint a tagállamok közötti felelősségmegosztás fokozását célzó 
kötelezettségvállalási előirányzatok (29,5%-os) csökkentését 2019-hez képest; elismeri 
ugyanakkor, hogy a kötelezettségvállalási előirányzatok jóval meghaladják a 2018. évi 
költségvetésben megállapított szintet, és elismeri, hogy a csökkenés – legalábbis 
részben – a dublini rendelet reformjának megakadásához kapcsolódik, ami a Tanács 
politikai tehetetlenségének tudható be; emlékeztet a magas szintű menekültügyi normák 
biztosításának fontosságára az Unióban, továbbá arra, hogy megfelelő pénzügyi 
kapacitást kell biztosítani a tagállamokban a menedékkérők és migránsok fogadása, 
elszállásolása és integrációja, a hatékony visszatérési stratégiák, az áttelepítési 
programok, a menedékjog iránti kérelmek vizsgálatának hatékonysága, a menedékjog 
iránti kérelmek tekintetében hozott határozatok végrehajtása, valamint a nagyszámú 
menedékkérőt és/vagy az első érkezőket befogadó tagállamok sürgős segítségnyújtási 
szükségleteinek kielégítése érdekében; megjegyzi, hogy a Menekültügyi, Migrációs és 
Integrációs Alap költségvetése nem tartalmaz pénzügyi tartalékokat a megreformált 
dublini jogszabályok és az új uniós áttelepítési programok finanszírozására e 
jogszabályok 2020-ban történő elfogadása esetén; javasolja, hogy helyezzenek 
tartalékba egy összeget a földközi-tengeri térségben megmentett emberek Unión belüli 
partra szállítását és áthelyezését célzó átmeneti intézkedésekre; javasolja, hogy a 
pénzügyi források felszabadítása érdekében az elsősorban az Unió külső politikáit 
támogató Uniós Szükséghelyzeti Alap Afrikáért és az Észak-Afrikára vonatkozó 
regionális fejlesztési és védelmi programok finanszírozását az Unió költségvetésének 
IV. fejezetéből (Globális Európa) biztosítsák, ne pedig a III. fejezetben (Biztonság és 
uniós polgárság) szereplő Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alapból; emlékeztet, 
hogy biztosítani kell a III. és a IV. fejezet szerinti fellépések közötti koherenciát;

2. felhívja a Bizottságot, hogy növelje a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap 
keretébe tartozó költségvetési tételek számát, hogy átláthatóbb legyen, hogy miként 
osztják el az alap pénzügyi forrásait az alap különböző célkitűzései között; felszólít 
különösen arra, hogy a méltányos visszaküldési stratégiák fejlesztésére fordított 
kiadásokat egyértelműen különítsék el a legális migrációval és a harmadik országbeli 
állampolgárok hatékony integrációjának támogatásával kapcsolatos kiadásoktól;

3. emlékeztet, hogy az uniós költségvetésből megfelelő mennyiségű forrást kell 
elkülöníteni a migráció külső dimenziójának megerősítésére és az Unió külső határai 
megfelelő védelmének biztosítására;

4. hangsúlyozza, hogy a Belső Biztonsági Alapban a sürgősségi segítségnyújtásra 
előirányzott összeg (8,5 millió euró) alacsony; kéri a Bizottságot, hogy gondosan és 
reálisabban értékelje újra ezt az összeget, figyelembe véve a tagállamoknak a Belső 
Biztonsági Alap keretében felmerülő lehetséges vészhelyzeti segítségnyújtási igényeit, 
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például a biztonsággal kapcsolatos események kezelése kapcsán; 

5. nagyobb finanszírozást kér az Európa a polgárokért program számára, tekintettel arra, 
hogy a program alapvető szerepet játszik az európai démosz és uniós polgárság 
megerősítésében;

6. tudomásul veszi az olyan bel- és igazságügyi ügynökségek kötelezettségvállalási 
előirányzatainak növelését a 2019. évi költségvetéshez képest, mint az EASO (41,5%), 
az Európai Határ- és Parti Őrség (34,6 %), a CEPOL (14 %), az EMCDDA (7,7%), a 
FRA (5,4%), az Eurojust (5,2%) és az Europol (2,1%); üdvözli a Jogérvényesülés 
program keretében rendelkezésre álló források általános növekedését; ugyanakkor 
sajnálatát fejezi ki a polgári és büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés 
elősegítésére és támogatására vonatkozó kötelezettségvállalások (23,6%-os) csökkenése 
miatt;

7. megjegyzi, hogy az Európai Határ- és Parti Őrség költségvetése új megbízatásának 
elfogadását követően 2020-ban 34,8%-kal (azaz 108 millió euróval) nő, ami messze a 
legnagyobb növekedést jelenti a bel- és igazságügyi ügynökségek között; emlékeztet, 
hogy a 2017. évi költségvetés lezárása keretében a Számvevőszék megállapította, hogy 
a tagállamok túlbecsülték az Európai Határ- és Parti Őrség 2017-es pénzügyi 
szükségletét; tudomásul veszi azt a célkitűzést, hogy az Európai Határ- és Parti Őrség 
számára több emberi erőforrást (2027-ig 10 000 határőrt) biztosítsanak, és hogy a 
Földközi-tengeren bekövetkező halálesetek száma folyamatosan nő, mivel a földközi-
tengeri térségben nincsenek felkutatási és mentési eszközök; javasolja, hogy az 
erőforrások növelését tengeri életmentésre is használják fel; felhívja a Bizottságot, hogy 
sürgősen hozzon létre egy olyan alapot, amelynek célja a felkutatási és mentési 
műveletek támogatása a földközi-tengeri térségben való erőteljes felkutatási és mentési 
jelenlét biztosítása érdekében; sajnálja, hogy jelentős különbség van az Európai Határ- 
és Parti Őrség 2020-as kötelezettségvállalási előirányzatai (420 millió euró) és az 
EASO-nak előirányzott összeg (133 millió euró) között; kéri, hogy az EASO-t alakítsák 
át teljes jogú, jelentősen kibővített megbízatású decentralizált uniós ügynökséggé, és 
úgy véli, hogy növelni kell az EASO költségvetését és személyzetét annak érdekében, 
hogy az ügynökség megfelelően el tudja látni feladatait; megjegyzi, hogy a Belső 
Biztonsági Alap kötelezettségvállalási előirányzatai 2019-hez képest 6,1%-kal (azaz 
32,6 millió euróval) csökkentek; emlékeztet arra, hogy támogatást kell nyújtani a 
büntetőügyekben folytatott rendőrségi és igazságügyi együttműködés terén;

 8. üdvözli az Európai Ügyészség kötelezettségvállalási előirányzatainak növelését 
(70,5%); emlékeztet, hogy az Európai Ügyészség fontos szerepet tölt be az uniós 
forrásokat érintő csalások kivizsgálásában és az azokkal kapcsolatos vádemelésekben, 
valamint hogy elegendő pénzügyi forrást kell biztosítani ahhoz, hogy 2020 decembere 
előtt az teljes mértékben működőképessé váljon; kéri a Bizottságot, hogy 2018. 
szeptember 12-i közleményével összhangban vizsgálja tovább annak a pénzügyi 
igényeit, hogy az Európai Ügyészség megbízatását a határokon átnyúló terrorizmusra is 
kiterjesszék;

9. sajnálja, hogy a Bizottság nem tett eleget az Europol és az Eurojust költségvetési 
kéréseinek, és javasolta, hogy a pénzügyi célkitűzéseikhez képest 2020-ban az Europol 
esetében 33,5 millió euróval, az Eurojust esetében pedig 3,7 millió euróval csökkentsék 
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a forrásokat; hangsúlyozza, hogy ez a csökkenés hatással lehet mindkét ügynökség 
operatív tevékenységeire; megjegyzi, hogy az Europol támogatása döntő fontosságú 
volt az egész Unióra kiterjedő közös vizsgálatok során, és kulcsfontosságú szerepet tölt 
be a szervezett bűnözés elleni küzdelemben; támogatja az Europol 2020+ stratégiájának 
végrehajtását, amelynek célja az Europol operatív támogatásának és elemzési 
képességeinek megerősítése a tagállamok érdekében, és új beruházásokat javasol a 
fontos bűnelkövetési területeken, például a kábítószer-kereskedelem és a pénzügyi 
bűnözés elleni küzdelem terén; megjegyzi, hogy az eu-LISA kötelezettségvállalási 
előirányzatainak 18,7%-kal (azaz 55 millió euróval) való csökkenése összhangban áll a 
határregisztrációs rendszer fejlesztésének befejezésével; megismétli, hogy megfelelő 
pénzügyi támogatást kell biztosítani a bel- és igazságügyi ügynökségek személyzete és 
alkalmazottainak képzése számára a rájuk bízott feladatok teljes átláthatóság melletti 
elvégzéséhez és a határokon átnyúló súlyos bűncselekmények elleni küzdelemhez, az 
alapvető jogok teljes körű tiszteletben tartása mellett;

10. üdvözli az európai adatvédelmi biztos számára előirányzott összeget (19 millió euró); 
megjegyzi, hogy ennek az összegnek több mint 30%-át az Európai Adatvédelmi 
Testület titkárságának biztosítására használják fel; hangsúlyozza, hogy megfelelő 
költségvetési és személyzeti erőforrásokat kell biztosítani az európai adatvédelmi biztos 
számára az új uniós adatvédelmi keret (általános adatvédelmi rendelet) végrehajtásából 
eredő további feladatok teljes függetlenség melletti elvégzéséhez; hangsúlyozza ezért, 
hogy az előirányzott költségvetés az abszolút minimum;

11. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy a Bizottság CEPOL-ra vonatkozó költségvetési 
tervezete (a finanszírozási hiány 1,5 millió EUR) nem teszi lehetővé a CEPOL számára, 
hogy megfelelően kielégítse a tagállamok igényeit az uniós és a szomszédos országok 
bűnüldöző hatóságai számára nyújtott oktatás és képzés vonatkozásában; sajnálja, hogy 
a CEPOL az új információs rendszerek – például a SIS II – fényében nem kap elegendő 
finanszírozást az új kihívások kezeléséhez, és hogy nem nyújthat képzést a bűnüldöző 
szervek tagjai számára olyan területeken, mint a korrupció és a jövedéki csalás, 
miközben az uniós képzési igények stratégiai felmérése ezeket az uniós szintű 
bűnüldözés szempontjából szükségesnek találta; így a költségvetési megszorítások miatt 
54 érvényes és legitim tagállami képzési kérelmet kellett elutasítania a bűnüldözési 
irányítás, az illegális bevándorlás, a gyűlölet-bűncselekmények és a pénzmosás 
területén; úgy véli, hogy a növekvő tagállami igények kielégítéséhez szükség van a 
CEPOL 2020-ra vonatkozó költségvetési kérésének teljesítésére (12 millió euró), 
különösen a számítástechnikai bűnözés és a digitalizáció vonatkozásában; rámutat, hogy 
a bűnüldözési hatóságok közötti, határokon átnyúló bizalom, hálózatok és 
információcsere tovább lenne javítható azáltal, hogy a jelenlegi CEPOL csereprogramot 
egy új, egy hónapos elemmel kibővítenék és hogy tanulmányi látogatásokat tennének 
lehetővé az Europolhoz, valamint csereprogramokat szerveznének a tagállamok operatív 
tisztviselői és az Europol személyzete között; ehhez azonban megfelelő kiegészítő 
pénzügyi és emberi erőforrásokra lenne szükség a CEPOL számára;

12. tudomásul veszi, hogy az uniós ügynökségek arányaiban egyre több „ideiglenes 
alkalmazottat” és egyre kevesebb „szerződéses alkalmazottat” vesznek fel; úgy véli, 
hogy a bel- és igazságügy területén működő ügynökségek személyzete számára 
hozzáférhető információk érzékenysége szigorú titoktartási politikát igényel, különösen 
a személyzet felvétele és kezelése tekintetében;
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13. arra ösztönzi a Bizottságot, hogy célzott forrásokkal fokozza a tényfeltáró újságírás – 
többek között a határokon átnyúló tényfeltáró újságírás – és a sajtószabadság 
támogatását, amely többek között hozzájárul a bűnfelderítés és a bűnözés elleni 
küzdelemhez, valamint az uniós polgárok jobb tájékoztatásához is;

14. emlékeztet, hogy támogatja a diszkriminatív gyakorlatok, a nemi alapú erőszak és a 
gyűlölet-bűncselekmények elleni küzdelmet, valamint a jogok teljes körű gyakorlását, 
az egyenlőséget és az igazságügyi programokat; hangsúlyozza a 
megkülönböztetésmentességi eszközök és az egyenlőséggel kapcsolatos támogatási 
programok jelentős szerepét a kisebbségek jogainak érvényesítése terén, különös 
tekintettel a nők, az idősek, a fogyatékossággal élők és az LMBTQI+ személyek 
jogaira;

15. felhívja a Bizottságot, a Tanácsot és a tagállamokat, hogy hajtsák végre a nemek közötti 
egyenlőség szempontját érvényesítő költségvetés-tervezést valamennyi közkiadás terén, 
különösen a következő többéves pénzügyi keret tervezése, tárgyalása, végrehajtása és 
újraértékelése során; kulcsfontosságú az elkötelezettség a nemek közötti egyenlőség és 
a nők és lányok jogainak előmozdítása és védelme mellett a 2020. évi költségvetési 
eljárás során; ezért be kell építeni valamennyi költségvetési sorba a nemek közötti 
egyenlőség szempontját érvényesítő költségvetés-tervezést, és: 1) elő kell mozdítani az 
elszámoltathatóságot és az átláthatóságot a költségvetési tervezés terén; 2) fokozni kell 
a nemek közötti egyenlőséget figyelembe vevő részvételt a költségvetési folyamatban; 
és 3) erősíteni kell a nemek közötti egyenlőséget és a nők jogait;

16. kéri, hogy biztosítsanak fenntartható és megfelelő finanszírozást az isztambuli 
egyezmény és az áldozatok jogairól szóló irányelv hatékony végrehajtására irányuló 
fellépések számára, mivel azok kulcsfontosságú jogszabályok a nők elleni erőszakkal és 
a családon belüli erőszakkal szembeni küzdelem területén, továbbá hogy nyújtsanak 
megfelelő támogatást az áldozatoknak, hozzanak létre egy átfogó jogi keretet és 
megközelítést a nemi alapú erőszak leküzdéséhez, indítsanak figyelemfelhívó 
kampányokat és építsenek ki megfelelő állami infrastruktúrát az ilyen erőszak elleni 
küzdelem érdekében;

17. sajnálja, hogy 2015 óta nem történt észrevehető előrelépés a nemek közötti 
egyenlőségre és a nemek közötti egyenlőség költségvetési eljárásban és a kiadási 
döntésekben való érvényesítésére vonatkozó magas szintű uniós politikai és jogi 
kötelezettségvállalások nyomon követése terén, amit az is mutat, hogy sem a 2014–
2020-as többéves pénzügyi keret félidős felülvizsgálata, sem a Bizottság 2021–2027 
közötti időszakra vonatkozó javaslata nem vette figyelembe a nemek közötti 
egyenlőséget.
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