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JAVASLATOK

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felkéri a Költségvetési Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi 
módosításokat:

1. sajnálja, hogy a „Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek program” számára javasolt, 
90 600 000 eurós kötelezettségvállalási előirányzatok jóval alacsonyabbak a Parlament 
által eredetileg kértnél, és a 2020-as évhez viszonyítva 9,9%-os csökkenést jelentenek; 
kéri, hogy a Parlament 2019. április 17-én elfogadott első olvasatbeli álláspontjával 
összhangban a kötelezettségvállalási előirányzatokat emeljék 265 000 000 euróra, és 
hozzanak létre egy új költségvetési sort „Az uniós értékek előmozdítása és védelme” 
elnevezéssel (120 022 637 euró kötelezettségvállalási előirányzattal); a Tanáccsal elért 
részleges megállapodással összhangban kéri, hogy a „Daphne” költségvetési sor 
kötelezettségvállalási előirányzatait emeljék 35 030 020 euróra, és ebből az összegből 
27 340 504 eurót különítsenek el a nemi alapú erőszak elleni küzdelemre „A nők és 
lányok ellen irányuló nemi alapú erőszak és a családon belüli erőszak minden formája 
elleni küzdelem és a megelőzés” alcím létrehozása révén; kéri továbbá, hogy a 
„Polgárok szerepvállalásának és az Unió demokratikus életében való részvételének 
előmozdítása” költségvetési sor kötelezettségvállalási előirányzatait emeljék 
70 604 598 euróra, hogy az „Egyenlőség és jogok előmozdítása” költségvetési sort 
nevezzék át „Az egyenlőség, a jogok és a nemek közötti egyenlőség előmozdítása” 
költségvetési sorra, és hogy 10 252 689 eurót különítsenek el „A nemek közötti 
egyenlőség és a nemek közötti egyenlőség általános érvényesítésének előmozdítása” 
céljára egy új alcím létrehozásával;

2. tudomásul veszi a Jogérvényesülés program kötelezettségvállalási és kifizetési 
előirányzatainak kismértékű növekedését (+ 0,5%); kéri, hogy a 2021–2027-es 
időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2018. november 14-i európai 
parlamenti állásfoglalásban foglalt, a Jogérvényesülés program pénzügyi 
keretösszegére vonatkozó parlamenti állásponttal összhangban 2021-ben 
6 800 000 euróval, összesen 50 500 000 euróra növeljék a program finanszírozását; 
hangsúlyozza, hogy a megfelelő uniós bel- és igazságügyi ügynökségek segítségével 
meg kell erősíteni az igazságügyi együttműködést, az igazságügyi képzést és az 
igazságszolgáltatáshoz való tényleges hozzáférést;

3. aggasztja a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap (AMIF) kötelezettségvállalási 
előirányzatainak 2020-hoz viszonyított csökkenése, tekintettel a nemzeti menekültügyi 
hatóságokra nehezedő folyamatos nyomásra, a menedékkérők megfelelő fogadásával 
kapcsolatos hiányosságokra és a tagállamok menekültügyi eljárásainak késedelmére; 
felszólít a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap kötelezettségvállalási és 
kifizetési előirányzatainak 14%-os növelésére, hogy elegendő forrás álljon 
rendelkezésére; 

4. felszólít továbbá külön költségvetési sorok létrehozására a jövőbeli Menekültügyi, 
Migrációs és Integrációs Alap és a jövőbeli Határigazgatási és Vízumeszköz részére, e 
programok minden egyes konkrét célkitűzése megfelelő finanszírozásának biztosítása, 
valamint a pénzügyi források éves elosztása tekintetében az érthetőség és az átláthatóság 
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javítása érdekében, megkönnyítve ezáltal a programok végrehajtásának ellenőrzését;

5. mély aggodalmát fejezi amiatt, hogy továbbra is sok menekült veszti életét a Földközi-
tengeren; úgy véli, hogy a kutatási-mentési műveletek tekintetében hosszabb távú 
megközelítésre van szükség, mivel azokat nem lehet kizárólag nem állami szereplőkre 
bízni; úgy véli, hogy a Bizottságnak jogalkotási javaslatot kellene előterjesztenie egy 
kutatási és mentési alap létrehozására a földközi-tengeri KKT-missziók támogatása 
érdekében; ezért új költségvetési sor létrehozását javasolja ezen alap számára az 
életmentés ösztönzése és a tagállamok közötti szolidaritás kifejezése érdekében a KKT-
műveletek végrehajtása során, a nemzetközi joggal és az alapvető jogokkal, többek 
között az élethez való joggal és a visszaküldés tilalmának elvével összhangban; 

6. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az euró hamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, 
segítségnyújtási és képzési program (a „Periklész IV program”) finanszírozásának 
javasolt jelentős csökkentése veszélybe sodorná a program egészének sikerét; úgy véli, 
hogy a 2021. évi finanszírozást 950 000 euróra kell növelni annak biztosítása 
érdekében, hogy a program érdemben hozzá tudjon járulni az euró hamisítása és az 
ahhoz kapcsolódó csalás elleni küzdelemhez;

7. tudomásul veszi a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol) 
előirányzatainak 11,5%-kal történő növelésére irányuló javaslatot; aggodalmát fejezi ki 
amiatt, hogy az Europol 2021. évi fejlesztési és operatív tevékenységei a személyzeti 
szabályzat hatálya alá tartozó személyzet létszámának növelése nélkül akadályokba 
ütközhetnek;  emlékeztet arra, hogy az Europolt felkérték, hogy jelenlegi 
megbízatásának keretében készítsen több elemzést és nyújtson fokozottabb operatív 
támogatást, eszközöket és innovációt a tagállamok bűnüldöző hatóságai számára, és 
hogy kérésre a közelmúltban új kezdeményezéseket indított, például az Európai 
Pénzügyi és Gazdasági Bűnügyi Központot és az Innovációs Labort, amelyek további 
finanszírozást igényelnek; hangsúlyozza továbbá, hogy az Europolnak alkalmazkodnia 
kell az utóbbi években megnövekedett új tevékenységekhez és a Covid19-járvány 
idején a bűnözésben bekövetkezett változásokhoz; úgy ítéli meg, hogy az Europol 
megbízatását 2021-ben megbízatásának közelgő felülvizsgálatával tovább kell bővíteni, 
de hangsúlyozza, hogy a kiegészítő finanszírozásra vonatkozó döntést csak a jogalkotási 
folyamat végén lehet meghozni; ezért úgy véli, hogy kérésének megfelelően 
184 900 000 eurót kell az Europol rendelkezésére bocsátani; kéri, hogy az Europol 
létszámterve további 63 álláshellyel egészüljön ki;

8. tudomásul veszi az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL) 
kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatainak kismértékű, 3%-os növekedését; 
kéri a finanszírozás további növelését 10 400 000 euróról 16 264 976 euróra, valamint 
további 21 álláshely létrehozását a CEPOL létszámtervében; úgy véli, hogy a kiegészítő 
forrásoknak lehetővé kell tenniük a CEPOL számára, hogy megerősítse a 
sokszínűséggel kapcsolatos képzéstés lépést tartson a tagállamok igényeivel;

9. úgy véli, hogy a Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja 
számára javasolt kismértékű növelés (+ 1,8%) nem lesz elegendő a személyzeti 
szabályzatból és bérleti szerződéseiből eredő jogi kötelezettségei teljesítéséhez; 
hangsúlyozza továbbá, hogy további finanszírozást kell biztosítani az EMCDDA 
számára ahhoz, hogy teljes mértékben ki tudja aknázni működési kapacitását, és 
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hatékonyan tudjon reagálni a kábítószer-jelenség legújabb fejleményeire, többek között 
a Covid19-járvány kapcsán; kiemeli, hogy az értékesített kábítószerek értéke Európában 
évente 30 milliárd euróra becsülhető; kéri ezért, hogy az EMCDDA költségvetését 
emeljék 18 100 000 euróra; 

10. úgy véli, hogy az Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynöksége 
(Eurojust) előirányzatainak javasolt növelése nem elégséges az ügynökség előtt álló, az 
ügyek folyamatosan növekvő számával kapcsolatos kihívások fényében;  kéri, hogy az 
Eurojust kapjon 21 további álláshelyet, és költségvetését ennek megfelelően emeljék 
44 068 531 euróra; 

11. tudomásul veszi az Európai Ügyészség (EPPO) azon becslését, hogy működésének első 
évében 4300 ügynek megfelelő információt fog feldolgozni, és ennek nyomán legalább 
2000 bűnügyi nyomozást fog indítani; arra számít, hogy a munkateher az elkövetkező 
években tovább fog nőni, és 2027-ben akár 3700 saját bűnügyi nyomozásra is 
kiterjedhet, részben az Unió pénzügyi érdekeit érintő, a következő többéves pénzügyi 
keretben és a gazdaságélénkítési tervben az uniós finanszírozás általános növekedése 
nyomán várható csalások megnövekedett kockázata miatt; emlékeztet arra, hogy az 
Európai Ügyészség olyan ügyészség, amely kötelező hatáskörökkel rendelkezik; mély 
aggodalmát fejezi ki az Európai Unió 2021. évi pénzügyi évre vonatkozó általános 
költségvetésének tervezetében javasolt alacsony finanszírozási szint és az Európai 
Ügyészség kérésének csupán felét kitevő személyzet miatt; úgy véli, hogy ez a javaslat 
negatívan befolyásolná az új testület azon képességét, hogy megkezdje tevékenységét 
és teljesítse megbízatását; hangsúlyozza, hogy jelentősen, 55 500 000 euróra kell 
növelni a finanszírozást annak érdekében, hogy az Európai Ügyészség eleget tehessen 
azon jogi kötelezettségének, hogy nagy mennyiségű dokumentumot fordíttat le a 
bíráknak nemzeti szinten, továbbá annak érdekében, hogy fedezni tudja a toborzással és 
a személyzettel kapcsolatos költségeket, és kéri, hogy biztosítsák számára a kért 140 
delegált európai ügyészt és 219 alkalmazottat;

12. sajnálja, hogy az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének (FRA) költségvetését 0,4%-
kal csökkentették; sürgeti, hogy az FRA kötelezettségvállalási és kifizetési 
előirányzatait emeljék 24 679 000 euróra annak érdekében, hogy az FRA továbbra is 
olyan minőségi munkát végezhessen, amely hasznosnak bizonyult az uniós 
döntéshozatal szempontjából; úgy véli, hogy támogatni kell az FRA-t az alapvető jogok 
nyomon követésére irányuló további erőfeszítéseiben a Covid19-válság során, különös 
tekintettel a 2021-es esetleges második hullámra; kéri, hogy az FRA létszámtervét 
egészítsék ki 4 álláshellyel; kiemeli, hogy megfelelő pénzügyi és személyzeti források 
nélkül az FRA esetleg nem lesz képes olyan projekteket végrehajtani, amelyek 
megfelelnek az azonosított szükségleteknek és megfelelően nyomon követik az alapvető 
jogokat az Unióban, hozzájárulva a megkülönböztetés és a rasszizmus elleni 
küzdelemhez, megvédve az alapvető jogokat, többek között az Unió külső határain, 
valamint támogatva az igazságszolgáltatást és az áldozatok jogait;

13. hangsúlyozza az integrált határigazgatás fontosságát a schengeni térség működésének 
és további integrációjának biztosítása szempontjából; kiemeli a Covid19-járvány 
negatív hatását ezen a területen; kiemeli az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség 
(Frontex) által az európai integrált határigazgatás koordinálásában és kifejlesztésében 
betöltött szerepet; megjegyzi, hogy a Frontex 2021-re javasolt finanszírozási szintje 
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nem éri el az Európai Határ- és Parti Őrségről szóló európai parlamenti és tanácsi 
rendeletre irányuló bizottsági javaslatban1 szereplő pénzügyi kimutatásban szereplő 
összeget, ami veszélyezteti a Frontex azon képességét, hogy 2024-ig 10 000 határőrből 
és parti őrből álló európai készenléti alakulatot hozzon létre; hangsúlyozza, hogy bár a 
Frontex költségvetése az elmúlt években már jelentősen nőtt, továbbra is szükség van 
rendkívüli forrásokra; felszólít költségvetése 804 268 491 euróra történő növelésére 
2021-re annak érdekében, hogy az ügynökség felépíthesse és kiképezhesse készenléti 
alakulatát, valamint saját eszközöket vásárolhasson, ezáltal lehetővé téve a sikeres és 
időben történő bevetéseket és tagállamok operatív támogatását a külső határokon; 
hangsúlyozza, hogy ez a feladat megköveteli az alapvető jogok tiszteletben tartását, és 
javasolja, hogy a kiegészítő forrásokat használják fel a Frontex alapvető jogokkal 
foglalkozó megfigyelőinek megerősítésére és a tengeri életmentésre is;

14. üdvözli az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal (EASO) kötelezettségvállalási és 
kifizetési előirányzatainak 16,5%-os javasolt növelését, azonban sajnálja, hogy a 
létszámtervben szereplő álláshelyek száma nem növekszik ennek megfelelően; ezért 
kéri, hogy az EASO létszámtervét további 50 álláshellyel egészítsék ki; hangsúlyozza, 
hogy további személyzetre lesz szükség, ha elfogadják az Európai Unió Menekültügyi 
Ügynökségéről szóló új rendeletet; emlékeztet arra, hogy az EASO operatív 
tevékenységei az elmúlt években jelentősen növekedtek a migrációs nyomás kezelése, 
illetve a tagállamoknak a menedékkérők fogadásához és a menekültügyi eljárásoknak 
különösen az uniós külső határain található fogadóállomásokon történő feldolgozásához 
biztosított segítségnyújtás miatt; hangsúlyozza, hogy az EASO-t több új misszióval is 
megbízták a menedékkérelmek elbírálása és a menedékkérők EU-n belüli áthelyezése 
területén; kiemeli, hogy a további személyzet megerősítené a helyszíni műveleteket, a 
képzések, a tájékoztatás és az elemzés, a gyakorlati eszközök, az irányítási 
tevékenységek és az adminisztratív funkciók fejlesztését és megvalósítását, miközben 
az uniós migrációs és menekültügyi rendszerekre nehezedő nyomás az ügyek jelentős 
száma miatt továbbra is nagy;

15. tudomásul veszi a Szabadságon, a Biztonságon és a Jog Érvényesülésén Alapuló Térség 
Nagyméretű IT-rendszereinek Üzemeltetési Igazgatását Végző Európai Uniós 
Ügynökség (eu-LISA) kötelezettségvállalási előirányzatainak 5%-os csökkenését és 
kifizetési előirányzatainak 12%-os növekedését; kiemeli, hogy az eu-LISA fontos 
szerepet tölt be a határregisztrációs rendszer, az ETIAS és az ECRIS-TCN 
létrehozásában, az Eurodac, a VIS és a SIS irányításában és felügyeletében, valamint az 
informatikai rendszerek interoperábilissá tételében annak biztosítása érdekében, hogy a 
határigazgatás és a bűnüldöző hatóságok gyorsabban kapjanak minőségi adatokat; kéri, 
hogy az eu-LISA kérésének megfelelően a személyzetet további 14 taggal bővítsék ki 
az információs hálózatok és adatbázisok biztosításának, az ügynökség működési 
helyszínei kibővítésének és az igazgatótanács tevékenységeinek támogatása érdekében;

16. emlékeztet arra, hogy a független és minőségi oknyomozó újságírás a jó minőségű, 
tényeken alapuló információk rendelkezésre bocsátása, a félretájékoztatás elleni 
küzdelem, a polgárok figyelmének felhívása, valamint a törvénysértések és 
bűncselekmények feltárása révén a jól működő demokrácia alapvető eleme; 
hangsúlyozza, hogy az újságírás Unió-szerte jelentős kihívásokkal néz szembe, különös 

1 COM(2018)0631.
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tekintettel a pénzügyi források hiányára, ami veszélyezteti függetlenségüket és 
túlélésüket; új előkészítő intézkedésre szólít fel, amely a 2018-as IJ4EU sikeres kísérleti 
projektre épül, és szükséghelyzeti támogatási alapot hoz létre, hogy Unió-szerte segítse 
az újságírók védelmét és támogassa a minőségi független újságírói tartalmak 
közérdekből történő előállítását, ezáltal biztosítva a közvélemény független médiába 
vetett folyamatos bizalmát;
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