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PASIŪLYMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į 
savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

1. apgailestauja dėl to, kad Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių programai 
(90 600 000 EUR) siūloma numatyti daug mažiau įsipareigojimų asignavimų, nei iš 
pradžių prašė Parlamentas, ir, palyginti su 2020 m., jų kiekis sumažintas 9,9 proc.; 
atsižvelgdamas į 2019 m. balandžio 17 d. per pirmąjį svarstymą priimtą Parlamento 
poziciją, reikalauja, kad įsipareigojimų asignavimai būtų padidinti iki 265 000 000 EUR 
ir kad būtų sukurta nauja biudžeto eilutė, skirta Sąjungos vertybėms saugoti ir 
propaguoti (120 022 637 EUR įsipareigojimų asignavimų); ragina, atsižvelgiant į su 
Taryba pasiektą dalinį susitarimą, padidinti įsipareigojimų asignavimus pagal biudžeto 
eilutę „Daphne“ iki 35 030 020 EUR ir 27 340 504 EUR šios sumos skirti kovai su 
smurtu dėl lyties sukuriant atskirą eilutę „Visų formų smurto dėl lyties, nukreipto prieš 
moteris ir mergaites, ir smurto šeimoje prevencija ir kova su juo“; taip pat ragina 
padidinti įsipareigojimų asignavimus pagal biudžeto eilutę „Piliečių aktyvumo ir 
dalyvavimo demokratiniame Sąjungos gyvenime skatinimas“ iki 70 604 598 EUR, 
biudžeto eilutės „Lygybės ir teisių skatinimas“ pavadinimą pakeisti į „Lygybės, teisių 
ir lyčių lygybės skatinimas“ ir sukurti naują biudžeto eilutę „Lyčių lygybės ir lyčių 
aspekto integravimo skatinimas“ bei skirti jai 10 252 689 EUR;

2. atkreipia dėmesį į nedidelį Teisingumo programos įsipareigojimų ir mokėjimų 
asignavimų padidėjimą, kuris siekia 0,5 proc.; atsižvelgdamas į Parlamento poziciją dėl 
Teisingumo programos finansinio paketo, įtraukto į jo 2018 m. lapkričio 14 d. 
rezoliuciją dėl 2021–2027 m. daugiametės finansinės programos, prašo 2021 m. toliau 
iš viso 6 800 000 EUR didinti šios programos finansavimą iki 50 500 000 EUR; 
pabrėžia, kad teisminis bendradarbiavimas, teisėjų mokymas ir veiksmingas 
naudojimasis teise kreiptis į teismą turėtų būti stiprinami padedant atitinkamoms 
Sąjungos teisingumo ir vidaus reikalų (TVR) srities agentūroms;

3. yra susirūpinęs dėl įsipareigojimų asignavimų, skirtų Prieglobsčio, migracijos ir 
integracijos fondui (PMIF), sumažinimo, palyginti su 2020 m., atsižvelgiant į nuolatinį 
spaudimą, kurį patiria nacionalinės valdžios institucijos prieglobsčio srityje, tinkamo 
prieglobsčio prašytojų priėmimo spragas ir prieglobsčio procedūrų vėlavimą valstybėse 
narėse; ragina 14 proc. padidinti PMIF įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimus, kad 
būtų suteikta pakankamai išteklių; 

4. be to, ragina sukurti atskiras biudžeto eilutes, susijusias su būsimu Prieglobsčio, 
migracijos ir integracijos fondu ir būsima Sienų valdymo ir vizų priemone, kiekvienam 
šių programų konkrečiam tikslui, siekiant užtikrinti tinkamą visų programų tikslų 
finansavimą ir numatyti aiškesnį ir skaidresnį metinį finansinių išteklių paskirstymą, 
taip palengvinant programų įgyvendinimo tikrinimą;

5. yra labai susirūpinęs dėl to, kad Viduržemio jūroje toliau žūsta žmonės; laikosi 
nuomonės, kad būtinas labiau ilgalaikis požiūris į paieškos ir gelbėjimo operacijas, nes 
paieškos ir gelbėjimo operacijos negali būti paliktos vykdyti vien tik nevalstybiniams 
subjektams; mano, kad Komisija turėtų pateikti pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra 
priimamo akto, kuriuo būtų įsteigtas Paieškos ir gelbėjimo fondas, siekiant remti 
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paieškos ir gelbėjimo misijas Viduržemio jūroje; todėl siūlo sukurti šiam fondui skirtą 
naują biudžeto eilutę siekiant skatinti gelbėti gyvybes ir parodyti valstybių narių 
solidarumą vykdant paieškos ir gelbėjimo operacijas pagal tarptautinę teisę ir laikantis 
pagrindinių teisių, įskaitant teisę į gyvybę ir negrąžinimo principą; 

6. yra susirūpinęs dėl to, kad siūlomas didelis finansavimo sumažinimas mainų, pagalbos 
ir mokymo programai, skirtai euro apsaugai nuo padirbinėjimo (programai „Pericles 
IV“), keltų pavojų visos programos sėkmei; mano, kad 2021 m. finansavimas turėtų 
būti padidintas iki 950 000 EUR siekiant užtikrinti, kad programa galėtų reikšmingai 
prisidėti prie kovos su euro padirbinėjimu ir susijusiu sukčiavimu;

7. atkreipia dėmesį į pasiūlymą Europos Sąjungos teisėsaugos bendradarbiavimo agentūrai 
(Europolui) skirtus asignavimus padidinti 11,5 proc.; yra susirūpinęs dėl to, kad 
nedidinant statutinių darbuotojų skaičiaus 2021 m. bus trukdoma Europolo plėtrai ir 
operatyvinei veiklai;  primena, kad Europolo prašoma, remiantis esamais įgaliojimais, 
valstybių narių teisėsaugos institucijoms teikti daugiau analizės ir operatyvinės 
paramos, priemonių ir inovacijų ir, paprašius, Europolas neseniai pradėjo naujas 
iniciatyvas, pvz., įsteigė Europos kovos su finansiniais ir ekonominiais nusikaltimais 
centrą ir inovacijų laboratoriją, kurioms reikia papildomo finansavimo; taip pat 
pabrėžia, kad Europolas turi prisitaikyti prie pastaraisiais metais išaugusios naujos 
veiklos ir nusikalstamo pasaulio pokyčių per COVID-19 protrūkį; tikisi, kad Europolo 
užduotys 2021 m. bus dar labiau išplėstos atliekant būsimą Europolo įgaliojimų 
peržiūrą, tačiau pabrėžia, kad sprendimas dėl papildomo finansavimo gali būti priimtas 
tik teisėkūros proceso pabaigoje; todėl mano, kad, atsižvelgiant į Europolo prašymą, 
jam turėtų būti skirta 184 900 000 EUR; prašo į Europolo etatų planą įtraukti dar 63 
etatus;

8. atkreipia dėmesį į nedidelį 3 proc. Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo agentūros 
(CEPOL) įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų padidėjimą; prašo papildomai 
padidinti finansavimą nuo 10 400 000 EUR iki 16 264 976 EUR ir CEPOL etatų plane 
numatyti papildomą 21 etatą; mano, kad papildomi ištekliai turėtų sudaryti sąlygas 
CEPOL stiprinti mokymus įvairovės srityje ir neatsilikti tenkinant valstybių narių 
poreikius;

9. mano, kad Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centrui (EMCDDA) pasiūlyto 
nedidelio 1,8 proc. finansavimo padidinimo nepakaks, kad jis galėtų laikytis savo 
teisinių įsipareigojimų, nustatytų Tarnybos nuostatuose ir nuomos sutartyse; be to, 
pabrėžia, kad EMCDDA turėtų būti skirtas papildomas finansavimas, kad jis galėtų 
visapusiškai panaudoti savo veiklos pajėgumus ir veiksmingai reaguoti į naujausius su 
narkotikais susijusių problemų pokyčius, įskaitant COVID-19 protrūkio poveikį; 
pabrėžia, kad apskaičiuota, jog narkotikų mažmeninės prekybos vertė Europoje siekia 
30 mlrd. EUR per metus; todėl prašo padidinti EMCDDA biudžetą iki 
18 100 000 EUR; 

10. mano, kad siūlomas asignavimų, skirtų Europos Sąjungos bendradarbiavimo 
baudžiamosios teisenos srityje agentūrai (Eurojustui), padidinimas yra nepakankamas, 
atsižvelgiant į problemas, su kuriomis Eurojustas susiduria dėl nuolat didėjančio bylų 
skaičiaus;  prašo suteikti Eurojustui 21 papildomą etatą ir atitinkamai padidinti jo 
biudžetą iki 44 068 531 EUR; 
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11. atkreipia dėmesį į Europos prokuratūros vertinimą, kad ji pirmais savo veiklos metais 
tvarkys informaciją, prilygstančią 4 300 bylų, pagal kurias ji pati pradės mažiausiai 
2 000 nusikalstamų veikų tyrimų; mano, kad ateinančiais metais darbo krūvis dar 
padidės ir sieks 3 700 prokuratūros vykdomų nusikalstamų veikų tyrimų 2027 m. iš 
dalies dėl pavojaus, kad padidės sukčiavimas, darantis poveikį Sąjungos finansiniams 
interesams, susijęs su tuo, jog apkritai padidės Sąjungos finansavimas pagal kitą DFP ir 
ekonomikos gaivinimo planą; primena, kad Europos prokuratūra yra prokuratūra, turinti 
privalomuosius įgaliojimus; yra labai susirūpinęs dėl Europos Sąjungos 2021 finansinių 
metų bendrojo biudžeto projekte siūlomo žemo finansavimo lygio ir dėl to, kad 
darbuotojų skaičius atitinka tik pusę Europos prokuratūros prašytų darbuotojų 
skaičiaus; mano, kad toks pasiūlymas turėtų didelės įtakos šios naujos įstaigos 
gebėjimui pradėti veiklą ir vykdyti įgaliojimus; pabrėžia, kad reikės gerokai – iki 
55 500 000 EUR – padidinti finansavimą, kad Europos prokuratūra galėtų įvykdyti savo 
teisinį įsipareigojimą išversti didelį kiekį dokumentų, kurie perduodami nacionalinio 
lygmens teisėjams, padengti įdarbinimo ir su personalu susijusias išlaidas, bei skirti jai 
prašomus 140 Europos deleguotųjų prokurorų ir 219 darbuotojų;

12. apgailestauja, kad Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūros (FRA) biudžetas 
sumažintas 0,4 proc.; primygtinai ragina padidinti FRA numatytus įsipareigojimų ir 
mokėjimų asignavimus iki 24 679 000 EUR, kad FRA galėtų toliau kokybiškai vykdyti 
veiklą, kuri pasirodė esanti naudinga formuojant Sąjungos politiką; mano, kad būtina 
remti FRA papildomas pastangas stebėti pagrindines teises per COVID-19 krizę, ypač 
atsižvelgiant į galimą antrąją bangą 2021 m.; ragina į FRA etatų planą įtraukti 4 
papildomus etatus; pabrėžia, kad be tinkamų finansinių ir personalo išteklių FRA gali 
nesugebėti įgyvendinti projektų, kuriais tenkinami nustatyti poreikiai, ir vykdyti 
tinkamą pagrindinių teisių Sąjungoje stebėseną, kuria prisidedama prie kovos su 
diskriminacija ir rasizmu ginant pagrindines teises, taip pat ir prie Sąjungos išorės sienų, 
ir remiant teisingumą ir aukų teises;

13. pabrėžia, koks svarbus yra integruotas sienų valdymas siekiant užtikrinti Šengeno 
erdvės veikimą ir tolesnę integraciją; atkreipia dėmesį į COVID-19 protrūkio poveikį 
šioje srityje; pabrėžia Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros (FRONTEX) 
vaidmenį koordinuojant ir plėtojant integruotą sienų valdymą; pažymi, kad siūlomas 
FRONTEX finansavimo lygis 2021 m. nesiekia Komisijos pasiūlymo dėl Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos pajėgų1 
finansinėje ataskaitoje nustatyto lygio, todėl kyla pavojus FRONTEX pajėgumui iki 
2024 m. sukurti Europos nuolatines pajėgas, kurias sudarytų 10 000 sienų ir pakrančių 
apsaugos pareigūnų; pabrėžia, kad, nors FRONTEX biudžetas pastaraisiais metais jau 
buvo gerokai padidintas, vis dar reikia išskirtinių išteklių; ragina padidinti 2021 m. 
biudžetą iki 804 268 491 EUR, kad FRONTEX galėtų kurti ir mokyti savo nuolatines 
pajėgas, taip pat pirkti nuosavą įrangą ir taip sudaryti sąlygas sėkmingai ir laiku 
dislokuoti šias pajėgas ir teikti operatyvinę paramą valstybėms narėms prie išorės sienų; 
pabrėžia, kad vykdant šią užduotį reikia laikytis pagrindinių teisių, ir siūlo, kad 
papildomi ištekliai taip pat būtų naudojami FRONTEX pagrindinių teisių stebėsenai 
stiprinti ir gyvybėms jūroje gelbėti;

14. palankiai vertina pasiūlymą 16,5 proc. padidinti Europos prieglobsčio paramos biuro 

1 COM(2018)0631.
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(EASO) įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimus, tačiau apgailestauja, kad jo etatų 
plane atitinkamai nepadidintas etatų skaičius; todėl prašo padidinti EASO etatų planą 
papildomais 50 etatų; pabrėžia, kad, jei bus priimtas naujas reglamentas dėl Europos 
Sąjungos prieglobsčio agentūros, reikės papildomų darbuotojų; primena, kad 
pastaraisiais metais EASO operatyvinė veikla labai išaugo, kad būtų galima susidoroti 
su migracijos spaudimu ir padėti valstybėms narėms priimti prieglobsčio prašytojus bei 
tvarkyti prieglobsčio procedūras, ypač migrantų antplūdžio valdymo centruose prie 
Sąjungos išorės sienų; pabrėžia, kad EASO taip pat buvo pavesta atlikti keletą naujų 
misijų perkėlimo srityse po išlaipinimo; pabrėžia, kad papildomi darbuotojai sustiprins 
vietoje vykdomas operacijas, mokymų rengimą ir vykdymą, informavimą ir analizę, 
praktines priemones, valdymo veiklą ir administracines funkcijas, kai dėl didelio 
prieglobsčio atvejų kiekio tebėra daromas spaudimas nacionalinėms migracijos ir 
prieglobsčio sistemoms;

15. atkreipia dėmesį į tai, kad Europos Sąjungos didelės apimties IT sistemų laisvės, 
saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūrai (eu-LISA) skirta 5 proc. 
mažiau įsipareigojimų asignavimų ir 12 proc. daugiau mokėjimų asignavimų; pabrėžia 
svarbų eu-LISA vaidmenį kuriant atvykimo ir išvykimo sistemą (AIS), ES kelionių 
informacijos ir leidimų sistemą (ETIAS) bei sistemą ECRIS-TCN ir valdant bei 
prižiūrint sistemą EURODAC, Vizų informacinę sistemą (VIS) ir Šengeno informacinę 
sistemą (SIS), taip pat užtikrinant IT sistemų sąveikumą, kad būtų garantuotas greitesnis 
kokybiškų duomenų teikimas sienų valdymo ir teisėsaugos institucijoms; reikalauja, 
atsižvelgiant į eu-LISA prašymą, numatyti 14 papildomų darbuotojų siekiant remti 
informacijos tinklų ir duomenų bazių apsaugą, eu-LISA veiklos vietų išplėtimą ir 
valdybos veiklą;

16. primena, kad nepriklausoma ir kokybiška tiriamoji žurnalistika, kurią vykdant teikiama 
kokybiška faktais pagrįsta informacija, kovojama su dezinformacija, didinamas piliečių 
informuotumas ir atskleidžiami pažeidimai ar nusikaltimai, yra esminė gerai veikiančios 
demokratijos dalis; pabrėžia, kad visoje Sąjungoje žurnalistai susiduria su dideliais 
iššūkiais, visų pirma finansinių išteklių stoka, todėl kyla pavojus žurnalistų 
nepriklausomumui ir išlikimui; ragina imtis naujų parengiamųjų veiksmų, kurie būtų 
grindžiami sėkmingu 2018 m. bandomuoju projektu IJ4EU ir kuriais būtų sukurtas 
skubios paramos fondas siekiant padėti apsaugoti žurnalistus visoje Sąjungoje ir remti 
kokybiško nepriklausomo žurnalistinio turinio kūrimą atsižvelgiant į viešąjį interesą, 
taip užtikrinant nuolatinį visuomenės pasitikėjimą nepriklausoma žiniasklaida.
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