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Изменение 1
Фабиен Келер, Рамона Стругариу, Оливие Шастел, Ян-Кристоф Йотен, Майте 
Пагасауртундуа Руис, Натали Лоазо, Малик Азмани, Анна-Юлия Донат, Абир 
Ал-Сахлани, Михал Шимечка

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. изразява съжаление, че 
предложените бюджетни кредити за 
поети задължения за програма 
„Граждани, равенство, права и 
ценности“ в размер на 90 600 000 EUR 
са в много по-малък размер от 
първоначално поисканите от 
Парламента; изисква в съответствие с 
позицията на Парламента на първо 
четене, приета на 17 април 2019 г., 
размерът на бюджетните кредити за 
поети задължения да бъде увеличен на 
265 000 000 EUR и да бъде създаден нов 
бюджетен ред за „насърчаване и защита 
на ценностите на Съюза“ 
(120 000 000 EUR бюджетни кредити за 
поети задължения); призовава в 
съответствие с постигнатото частично 
споразумение със Съвета размерът на 
бюджетните кредити за поети 
задължения по бюджетен ред „Дафне“ 
да бъде увеличен на 37 100 000 EUR и 
да бъдат заделени 27 300 000 EUR от 
тази сума за борбата срещу насилието, 
основано на пола, чрез създаване на 
подред „Борба с всички форми на 
насилие, основано на пола“; призовава 
освен това за увеличаване на 
бюджетните кредити за поети 
задължения за бюджетния ред 
„Насърчаване на ангажираността и 
участието на гражданите в 
демократичния живот на Съюза“ на 70 
600 000 EUR, за преименуване на 
бюджетния ред от „Насърчаване на 
равенството и правата“ на „Насърчаване 
на равенството, правата и равенството 
между половете“ и за заделяне на 

1. изразява съжаление, че 
предложените бюджетни кредити за 
поети задължения за програма 
„Граждани, равенство, права и 
ценности“ в размер на 90 600 000 EUR 
са в много по-малък размер от 
първоначално поисканите от 
Парламента, и представляват 
намаление с -9,9% на бюджетните 
кредити за поети задължения и с -
17,8% на бюджетните кредити за 
плащания в сравнение с 2020 г.; 
изисква в съответствие с позицията на 
Парламента на първо четене, приета на 
17 април 2019 г., размерът на 
бюджетните кредити за поети 
задължения да бъде увеличен на 
265 000 000 EUR и да бъде създаден нов 
бюджетен ред за „насърчаване и защита 
на ценностите на Съюза“ 
(120 000 000 EUR бюджетни кредити за 
поети задължения); призовава в 
съответствие с постигнатото частично 
споразумение със Съвета размерът на 
бюджетните кредити за поети 
задължения по бюджетен ред „Дафне“ 
да бъде увеличен на 37 100 000 EUR и 
да бъдат заделени 27 300 000 EUR от 
тази сума за борбата срещу насилието, 
основано на пола, чрез създаване на 
подред „Борба с всички форми на 
насилие, основано на пола“; призовава 
освен това за увеличаване на 
бюджетните кредити за поети 
задължения за бюджетния ред 
„Насърчаване на ангажираността и 
участието на гражданите в 
демократичния живот на Съюза“ на 70 
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10 300 000 EUR за „Насърчаване на 
равенството между половете и 
интегриране на принципа на равенство 
между половете“ чрез създаване на нов 
подред;

600 000 EUR, за преименуване на 
бюджетния ред от „Насърчаване на 
равенството и правата“ на „Насърчаване 
на равенството, правата и равенството 
между половете“ и за заделяне на 
10 300 000 EUR за „Насърчаване на 
равенството между половете и 
интегриране на принципа на равенство 
между половете“ чрез създаване на нов 
подред;

Or. en

Изменение 2
Пернандо Барена Арса

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. изразява съжаление, че 
предложените бюджетни кредити за 
поети задължения за програма 
„Граждани, равенство, права и 
ценности“ в размер на 90 600 000 EUR 
са в много по-малък размер от 
първоначално поисканите от 
Парламента; изисква в съответствие с 
позицията на Парламента на първо 
четене, приета на 17 април 2019 г., 
размерът на бюджетните кредити за 
поети задължения да бъде увеличен на 
265 000 000 EUR и да бъде създаден нов 
бюджетен ред за „насърчаване и защита 
на ценностите на Съюза“ 
(120 000 000 EUR бюджетни кредити за 
поети задължения); призовава в 
съответствие с постигнатото частично 
споразумение със Съвета размерът на 
бюджетните кредити за поети 
задължения по бюджетен ред „Дафне“ 
да бъде увеличен на 37 100 000 EUR и 
да бъдат заделени 27 300 000 EUR от 
тази сума за борбата срещу насилието, 
основано на пола, чрез създаване на 
подред „Борба с всички форми на 

1. изразява съжаление, че 
предложените бюджетни кредити за 
поети задължения за програма 
„Граждани, равенство, права и 
ценности“ в размер на 90 600 000 EUR 
са в много по-малък размер от 
първоначално поисканите от 
Парламента; изисква в съответствие с 
позицията на Парламента на първо 
четене, приета на 17 април 2019 г., 
размерът на бюджетните кредити за 
поети задължения да бъде увеличен на 
265 000 000 EUR и да бъде създаден нов 
бюджетен ред за „насърчаване и защита 
на ценностите на Съюза“ 
(120 000 000 EUR бюджетни кредити за 
поети задължения); призовава в 
съответствие с постигнатото частично 
споразумение със Съвета размерът на 
бюджетните кредити за поети 
задължения по бюджетен ред „Дафне“ 
да бъде увеличен на 37 100 000 EUR и 
да бъдат заделени 27 300 000 EUR от 
тази сума за борбата срещу насилието, 
основано на пола, чрез създаване на 
подред „Борба с всички форми на 
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насилие, основано на пола“; призовава 
освен това за увеличаване на 
бюджетните кредити за поети 
задължения за бюджетния ред 
„Насърчаване на ангажираността и 
участието на гражданите в 
демократичния живот на Съюза“ на 70 
600 000 EUR, за преименуване на 
бюджетния ред от „Насърчаване на 
равенството и правата“ на „Насърчаване 
на равенството, правата и равенството 
между половете“ и за заделяне на 
10 300 000 EUR за „Насърчаване на 
равенството между половете и 
интегриране на принципа на равенство 
между половете“ чрез създаване на нов 
подред;

насилие, основано на пола, срещу жени 
и момичета, и домашно насилие“; 
призовава освен това за увеличаване на 
бюджетните кредити за поети 
задължения за бюджетния ред 
„Насърчаване на ангажираността и 
участието на гражданите в 
демократичния живот на Съюза“ на 70 
600 000 EUR, за преименуване на 
бюджетния ред от „Насърчаване на 
равенството и правата“ на „Насърчаване 
на равенството, правата и равенството 
между половете“ и за заделяне на 
10 300 000 EUR за „Насърчаване на 
равенството между половете и 
интегриране на принципа на равенство 
между половете“ чрез създаване на нов 
подред;

Or. en

Изменение 3
Гуендолин Делбос-Корфилд

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. изразява съжаление, че 
предложените бюджетни кредити за 
поети задължения за програма 
„Граждани, равенство, права и 
ценности“ в размер на 90 600 000 EUR 
са в много по-малък размер от 
първоначално поисканите от 
Парламента; изисква в съответствие с 
позицията на Парламента на първо 
четене, приета на 17 април 2019 г., 
размерът на бюджетните кредити за 
поети задължения да бъде увеличен на 
265 000 000 EUR и да бъде създаден нов 
бюджетен ред за „насърчаване и защита 
на ценностите на Съюза“ 
(120 000 000 EUR бюджетни кредити за 
поети задължения); призовава в 
съответствие с постигнатото частично 

1. изразява дълбоко съжаление, че 
предложените бюджетни кредити за 
поети задължения за програма 
„Граждани, равенство, права и 
ценности“ в размер на 90 600 000 EUR 
са в много по-малък размер от 
първоначално поисканите от 
Парламента; изисква в съответствие с 
позицията на Парламента на първо 
четене, приета на 17 април 2019 г., 
размерът на бюджетните кредити за 
поети задължения да бъде увеличен на 
265 000 000 EUR и да бъде създаден нов 
бюджетен ред за „насърчаване и защита 
на ценностите на Съюза“ 
(120 000 000 EUR бюджетни кредити за 
поети задължения); призовава в 
съответствие с постигнатото частично 
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споразумение със Съвета размерът на 
бюджетните кредити за поети 
задължения по бюджетен ред „Дафне“ 
да бъде увеличен на 37 100 000 EUR и 
да бъдат заделени 27 300 000 EUR от 
тази сума за борбата срещу насилието, 
основано на пола, чрез създаване на 
подред „Борба с всички форми на 
насилие, основано на пола“; призовава 
освен това за увеличаване на 
бюджетните кредити за поети 
задължения за бюджетния ред 
„Насърчаване на ангажираността и 
участието на гражданите в 
демократичния живот на Съюза“ на 70 
600 000 EUR, за преименуване на 
бюджетния ред от „Насърчаване на 
равенството и правата“ на „Насърчаване 
на равенството, правата и равенството 
между половете“ и за заделяне на 
10 300 000 EUR за „Насърчаване на 
равенството между половете и 
интегриране на принципа на равенство 
между половете“ чрез създаване на нов 
подред;

споразумение със Съвета размерът на 
бюджетните кредити за поети 
задължения по бюджетен ред „Дафне“ 
да бъде увеличен на 37 100 000 EUR и 
да бъдат заделени 27 300 000 EUR от 
тази сума за борбата срещу насилието, 
основано на пола, чрез създаване на 
подред „Борба с всички форми на 
насилие, основано на пола“; призовава 
освен това за увеличаване на 
бюджетните кредити за поети 
задължения за бюджетния ред 
„Насърчаване на ангажираността и 
участието на гражданите в 
демократичния живот на Съюза“ на 70 
600 000 EUR, за преименуване на 
бюджетния ред от „Насърчаване на 
равенството и правата“ на „Насърчаване 
на равенството, правата и равенството 
между половете“ и за заделяне на 
10 300 000 EUR за „Насърчаване на 
равенството между половете и 
интегриране на принципа на равенство 
между половете“ чрез създаване на нов 
подред;

Or. en

Изменение 4
Доменек Руис Девеса

Проект на становище
Параграф 1

Проект на становище Изменение

1. изразява съжаление, че 
предложените бюджетни кредити за 
поети задължения за програма 
„Граждани, равенство, права и 
ценности“ в размер на 90 600 000 EUR 
са в много по-малък размер от 
първоначално поисканите от 
Парламента; изисква в съответствие с 
позицията на Парламента на първо 
четене, приета на 17 април 2019 г., 
размерът на бюджетните кредити за 

1. изразява съжаление, че 
предложените бюджетни кредити за 
поети задължения за програма 
„Граждани, равенство, права и 
ценности“ в размер на 90 600 000 EUR 
са в много по-малък размер от 
първоначално поисканите от 
Парламента; изисква в съответствие с 
позицията на Парламента на първо 
четене, приета на 17 април 2019 г., 
размерът на бюджетните кредити за 
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поети задължения да бъде увеличен на 
265 000 000 EUR и да бъде създаден нов 
бюджетен ред за „насърчаване и 
защита на ценностите на Съюза“ 
(120 000 000 EUR бюджетни кредити за 
поети задължения); призовава в 
съответствие с постигнатото частично 
споразумение със Съвета размерът на 
бюджетните кредити за поети 
задължения по бюджетен ред „Дафне“ 
да бъде увеличен на 37 100 000 EUR и 
да бъдат заделени 27 300 000 EUR от 
тази сума за борбата срещу насилието, 
основано на пола, чрез създаване на 
подред „Борба с всички форми на 
насилие, основано на пола“; призовава 
освен това за увеличаване на 
бюджетните кредити за поети 
задължения за бюджетния ред 
„Насърчаване на ангажираността и 
участието на гражданите в 
демократичния живот на Съюза“ на 70 
600 000 EUR, за преименуване на 
бюджетния ред от „Насърчаване на 
равенството и правата“ на „Насърчаване 
на равенството, правата и равенството 
между половете“ и за заделяне на 
10 300 000 EUR за „Насърчаване на 
равенството между половете и 
интегриране на принципа на равенство 
между половете“ чрез създаване на нов 
подред;

поети задължения да бъде увеличен на 
265 000 000 EUR и да бъде създаден нов 
бюджетен ред със заглавие „Ценности 
на Съюза“ (120 000 000 EUR бюджетни 
кредити за поети задължения); 
призовава в съответствие с 
постигнатото частично споразумение 
със Съвета размерът на бюджетните 
кредити за поети задължения по 
бюджетен ред „Дафне“ да бъде 
увеличен на 37 100 000 EUR и да бъдат 
заделени 27 300 000 EUR от тази сума за 
борбата срещу насилието, основано на 
пола, чрез създаване на подред „Борба с 
всички форми на насилие, основано на 
пола“; призовава освен това за 
увеличаване на бюджетните кредити за 
поети задължения за бюджетния ред 
„Насърчаване на ангажираността и 
участието на гражданите в 
демократичния живот на Съюза“ на 70 
600 000 EUR, за преименуване на 
бюджетния ред от „Насърчаване на 
равенството и правата“ на „Насърчаване 
на равенството, правата и равенството 
между половете“ и за заделяне на 
10 300 000 EUR за „Насърчаване на 
равенството между половете и 
интегриране на принципа на равенство 
между половете“ чрез създаване на нов 
подред;

Or. en

Изменение 5
Доменек Руис Девеса

Проект на становище
Параграф 1 a (нов)

Проект на становище Изменение

1а. призовава Комисията да 
разработи бюджетни редове по 
отношение на бъдещия фонд за 
убежище, миграция и интеграция и на 
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бъдещия инструмент за управление 
на границите и визите въз основа на 
специфичните цели на тези фондове, 
за да улесни работата на бюджетния 
орган при контрола върху 
изпълнението на фондовете, което да 
спомогне за осигуряване на 
справедливо и прозрачно 
разпределение на финансирането 
между различните цели на фондовете 
и да осигури по-добра разбираемост и 
прозрачност по отношение на начина 
на ежегодното разпределение на 
финансовите ресурси; призовава да се 
подсили Фондът за убежище, 
миграция и интеграция (ФУМИ) чрез 
увеличаване на бюджетните кредити 
за поети задължения и на 
бюджетните кредити за плащания с 
14% и за укрепване на общата 
европейска система за убежище, 
законната миграция, интеграцията и 
на целите на фонда за солидарност;

Or. en

Изменение 6
Фабиен Келер, Рамона Стругариу, Оливие Шастел, Ян-Кристоф Йотен, Майте 
Пагасауртундуа Руис, Натали Лоазо, Малик Азмани, Анна-Юлия Донат, Михал 
Шимечка

Проект на становище
Параграф 1 a (нов)

Проект на становище Изменение

1а. припомня, че независимата и 
качествена разследваща 
журналистика е съществен 
компонент на добре 
функциониращата демокрация, като 
предоставя качествена информация, 
базирана на факти, и служи на 
борбата с дезинформацията, на 
повишаването на осведомеността на 
гражданите и на разкриването на 
неправомерни действия или 
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престъпления; подчертава, че 
журналистиката в цяла Европа е 
изправена пред сериозни 
предизвикателства, по-специално 
пред липса на финансови ресурси, 
което застрашава независимостта 
или оцеляването им; призовава за 
амбициозни програми за финансиране 
в европейския бюджет в тази област;

Or. en

Изменение 7
Пернандо Барена Арса

Проект на становище
Параграф 1 a (нов)

Проект на становище Изменение

1а. призовава в съответствие с 
позицията на Европейския парламент 
на първо четене от 13 март 2019 г. 
относно предложението за Фонд за 
убежище, миграция и интеграция да 
се създадат отделни бюджетни 
редове за всяка конкретна цел на този 
фонд, за да се увеличи прозрачността, 
да се осигури адекватно финансиране 
на всяка отделна цел и да се 
гарантира по-добър бюджетен 
контрол;

Or. en

Изменение 8
Гуендолин Делбос-Корфилд

Проект на становище
Параграф 1 a (нов)

Проект на становище Изменение

1а. счита, че бюджетните редове 
за ФУМИ следва да бъдат отделни, за 
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да се осигури по-голяма прозрачност 
по отношение на начина за 
разпределяне на финансовите ресурси 
на фонда за различните му конкретни 
цели;

Or. en

Изменение 9
Пернандо Барена Арса

Проект на становище
Параграф 1 б (нов)

Проект на становище Изменение

1б. изразява съжаление относно 
предложението за непропорционално 
увеличаване на средствата за Фонда 
за инструмента за управление на 
границите и визите, докато други 
бюджетни редове, като например 
този за права и ценности, се 
намаляват при същевременно 
увеличаващи се доказателства за 
нарушения на основните права; 
поради това призовава този 
бюджетен кредит да бъде 
възстановен на нивото му за 2020 г. и 
Комисията да използва своите 
правомощия, за да гарантира, че 
финансирането от ЕС се използва при 
пълно зачитане на основните права;

Or. en

Изменение 10
Доменек Руис Девеса

Проект на становище
Параграф 1 б (нов)

Проект на становище Изменение

1б. застъпва виждане, че вместо 
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настоящото вземане на решения ad-
hoc е необходим по-дългосрочен 
подход по отношение на операциите 
по издирване и спасяване; поради това 
предлага нов бюджетен ред за фонд на 
ЕС за издирване и спасяване, за да 
бъдат насърчени държавите членки 
да предоставят своите ресурси за 
такива операции;

Or. en

Изменение 11
Доменек Руис Девеса

Проект на становище
Параграф 2

Проект на становище Изменение

2. отбелязва лекото увеличение с 
3% на бюджетните кредити за поети 
задължения и на бюджетните кредити за 
плащания на Агенцията на Европейския 
съюз за обучение в областта на 
правоприлагането (CEPOL); изисква 
допълнително увеличение на 
финансирането от 10 400 000 EUR на 
17 100 000 EUR и допълнителни 23 
длъжности в щатното разписание на 
Агенцията; подчертава, че исканото 
допълнително финансиране ще 
позволи на Агенцията да не изостава от 
постоянно нарастващите изисквания 
на държавите членки;

2. отбелязва лекото увеличение с 
3% на бюджетните кредити за поети 
задължения и на бюджетните кредити за 
плащания на Агенцията на Европейския 
съюз за обучение в областта на 
правоприлагането (CEPOL); изисква 
допълнително увеличение на 
финансирането от 10 400 000 EUR на 
15 429 951 EUR и допълнителни 18 
длъжности в щатното разписание на 
Агенцията; счита, че допълнителните 
ресурси следва да позволят на 
Агенцията да засили обучението на 
тема многообразие и да не изостава от 
изисквания на държавите членки;  

Or. en

Изменение 12
Фабиен Келер, Рамона Стругариу, Оливие Шастел, Ян-Кристоф Йотен, Майте 
Пагасауртундуа Руис, Натали Лоазо, Малик Азмани, Анна-Юлия Донат, Михал 
Шимечка

Проект на становище
Параграф 3
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Проект на становище Изменение

3. отбелязва слабото увеличение 
(+ 0,5%) на бюджетните кредити за 
поети задължения и на бюджетните 
кредити за плащания по програма 
„Правосъдие“; изисква в съответствие с 
позицията на Парламента относно 
финансовия пакет за програма 
„Правосъдие“, включена в резолюцията 
на Европейския парламент от 14 
ноември 2018 г. относно 
Многогодишната финансова рамка за 
периода 2021—2027 г., да се увеличи 
допълнително финансирането на тази 
програма през 2021 г. с общо 
6 800 000 EUR до 50 500 000 EUR;

3. отбелязва слабото увеличение 
(+ 0,5%) на бюджетните кредити за 
поети задължения и на бюджетните 
кредити за плащания по програма 
„Правосъдие“; изисква в съответствие с 
позицията на Парламента относно 
финансовия пакет за програма 
„Правосъдие“, включена в резолюцията 
на Европейския парламент от 14 
ноември 2018 г. относно 
Многогодишната финансова рамка за 
периода 2021—2027 г., да се увеличи 
допълнително финансирането на тази 
програма през 2021 г. с общо 
6 800 000 EUR до 50 500 000 EUR; 
подчертава, че правосъдието е ключов 
компонент на Съюза за сигурност 
съгласно изразената от председателя 
на Европейската комисия позиция, и 
че съдебното сътрудничество следва 
да бъде засилено с помощта на 
европейските агенции в областта на 
правосъдието и вътрешните работи 
(ПВР), по-специално с цел борба с 
организираната престъпност и 
тероризма;

Or. en

Изменение 13
Фабиен Келер, Рамона Стругариу, Оливие Шастел, Ян-Кристоф Йотен, Майте 
Пагасауртундуа Руис, Натали Лоазо, Малик Азмани, Анна-Юлия Донат, Абир 
Ал-Сахлани, Михал Шимечка

Проект на становище
Параграф 3 a (нов)

Проект на становище Изменение

3а. изразява загриженост от 
намаляването (-10,2%) на 
бюджетните кредити за поети 
задължения за Фонд „Убежище и 
миграция“ (ФУМ) в момент, когато 
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натискът върху националните органи 
в областта на убежището остава 
много висок, придружен от огромни 
пропуски по отношение на 
правилното приемане на лицата, 
търсещи убежище, и от значителни 
забавяния в процедурите за убежище в 
държавите членки; припомня 
значението на осигуряването на 
адекватен финансов капацитет в 
подкрепа на развитието на Обща 
европейска система за убежище, за да 
се осигури конкретна солидарност с 
държавите членки, които са най-
много изложени на миграция и 
потоци на лица, търсещи убежище, 
както и за гарантиране на ефективни 
и справедливи процедури за убежище и 
връщане; изисква увеличаване на 
бюджетните кредити за поети 
задължения на ФУМ поне до 
равнището за 2020 г., т.е. 1 228,7 
милиона евро;

Or. en

Изменение 14
Фабиен Келер, Ян-Кристоф Йотен, Майте Пагасауртундуа Руис, Натали Лоазо, 
Анна-Юлия Донат, Абир Ал-Сахлани, Михал Шимечка

Проект на становище
Параграф 3 б (нов)

Проект на становище Изменение

3б. изразява дълбока загриженост 
от продължаващата загуба на 
човешки животи в Средиземно море 
при липса на функциониращ 
капацитет за операции по издирване 
и спасяване; счита, че операциите по 
издирване и спасяване са отговорност 
на държавите, която не може да бъде 
оставена на недържавни участници; 
призовава Комисията спешно да 
създаде фонд в подкрепа на 
създаването на мисия на ЕС за 
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търсене и спасяване в Средиземно 
море;

Or. en

Изменение 15
Фабиен Келер, Рамона Стругариу, Оливие Шастел, Ян-Кристоф Йотен, Майте 
Пагасауртундуа Руис, Натали Лоазо, Малик Азмани, Анна-Юлия Донат, Абир 
Ал-Сахлани, Михал Шимечка

Проект на становище
Параграф 4

Проект на становище Изменение

4. счита, че малкото увеличение на 
финансирането (+ 1,8%), предложено за 
Европейския център за мониторинг на 
наркотици и наркомании, няма да бъде 
достатъчно, за да изпълни той 
законоустановените си задължения, 
произтичащи от Правилника за 
длъжностните лица, както и от 
сключените от него договори за наем; 
подчертава освен това, че следва да се 
предостави допълнително финансиране, 
за да може Центърът да разгърне 
напълно оперативния си капацитет и да 
отговори ефективно на последните 
развития в областта на наркотиците, 
включително на последиците от 
избухването на епидемията от Covid-19; 
поради това отправя искане за 
увеличаване на бюджета на Центъра до 
18 100 000 EUR;

4. счита, че малкото увеличение на 
финансирането (+ 1,8%), предложено за 
Европейския център за мониторинг на 
наркотици и наркомании, няма да бъде 
достатъчно, за да изпълни той 
законоустановените си задължения, 
произтичащи от Правилника за 
длъжностните лица, както и от 
сключените от него договори за наем; 
подчертава освен това, че следва да се 
предостави допълнително финансиране, 
за да може Центърът да разгърне 
напълно оперативния си капацитет и да 
отговори ефективно на последните 
развития в областта на наркотиците, 
включително на последиците от 
избухването на епидемията от Covid-19; 
подчертава, че стойността на 
търговията на дребно с наркотици в 
Европа се оценява на 30 милиарда евро 
годишно и че през 2019 г. в ЕС са били 
конфискувани 100 тона кокаин; 
поради това отправя искане за 
увеличаване на бюджета на Центъра до 
18 100 000 EUR;

Or. en

Изменение 16
Фабиен Келер, Рамона Стругариу, Оливие Шастел, Ян-Кристоф Йотен, Майте 
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Пагасауртундуа Руис, Натали Лоазо, Малик Азмани, Анна-Юлия Донат, Абир 
Ал-Сахлани, Михал Шимечка

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. отбелязва предложението за 
увеличаване на бюджетните кредити на 
Агенцията на Европейския съюз за 
сътрудничество в областта на 
правоприлагането (Европол) с 11,5%, 
като броят на щатните бройки остана 
непроменен; припомня, че от 
Агенцията се изисква да осигури 
увеличена оперативна подкрепа за 
държавите членки, като неотдавна по 
отправено до нея искане тя започна 
нови инициативи, като например 
Европейския център за финансови и 
икономически престъпления и 
Иновационната лаборатория, които 
изискват допълнително финансиране; 
очаква задачите на Агенцията да бъдат 
допълнително разширени през 2021 г. в 
рамките на предстоящото 
преразглеждане на нейните функции; 
поради това счита, че на Агенцията 
следва да се предоставят 184 
900 000 EUR в съответствие с нейното 
искане; отправя искане за добавяне на 
още 63 длъжности към щатното 
разписание на Агенцията;

5. отбелязва предложението за 
увеличаване на бюджетните кредити на 
Агенцията на Европейския съюз за 
сътрудничество в областта на 
правоприлагането (Европол) с 11,5%, 
като броят на щатните бройки остана 
непроменен; припомня, че от Европол 
се изисква да осигури увеличена 
аналитична и оперативна подкрепа, 
инструменти и иновации за 
правоприлагащите органи на 
държавите членки в области като 
борбата с тероризма и неговото 
финансиране, радикализацията и 
екстремизма, незаконното прекарване 
на мигранти, трафика на наркотици 
и киберпрестъпността, като 
неотдавна по отправено до нея искане тя 
започна нови инициативи, като 
например Европейския център за 
финансови и икономически 
престъпления и Иновационната 
лаборатория, които изискват 
допълнително финансиране; също така 
подчертава нарастването на 
престъпните дейности по време на 
пандемията, като кибератаки и 
киберпрестъпления, злоупотреба със 
и експлоатация на деца онлайн, 
фалшифициране на стоки и 
увеличаване на нови дейности през 
последните години като 
престъпления в областта на 
околната среда, които показват 
адаптивността и гъвкавостта на 
престъпниците и необходимостта 
Европол да се адаптира към тези 
процеси;  очаква задачите на Агенцията 
да бъдат допълнително разширени през 
2021 г. в рамките на предстоящото 
преразглеждане на нейните функции; 
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поради това счита, че на Агенцията 
следва да се предоставят 184 
900 000 EUR в съответствие с нейното 
искане; отправя искане за добавяне на 
още 63 длъжности към щатното 
разписание на Агенцията;

Or. en

Изменение 17
Томас Тобé

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. отбелязва предложението за 
увеличаване на бюджетните кредити на 
Агенцията на Европейския съюз за 
сътрудничество в областта на 
правоприлагането (Европол) с 11,5%, 
като броят на щатните бройки остана 
непроменен; припомня, че от Агенцията 
се изисква да осигури увеличена 
оперативна подкрепа за държавите 
членки, като неотдавна по отправено до 
нея искане тя започна нови инициативи, 
като например Европейския център за 
финансови и икономически 
престъпления и Иновационната 
лаборатория, които изискват 
допълнително финансиране; очаква 
задачите на Агенцията да бъдат 
допълнително разширени през 2021 г. в 
рамките на предстоящото 
преразглеждане на нейните функции; 
поради това счита, че на Агенцията 
следва да се предоставят 184 
900 000 EUR в съответствие с нейното 
искане; отправя искане за добавяне на 
още 63 длъжности към щатното 
разписание на Агенцията;

5. отбелязва предложението за 
увеличаване на бюджетните кредити на 
Агенцията на Европейския съюз за 
сътрудничество в областта на 
правоприлагането (Европол) с 11,5%, 
като броят на щатните бройки остана 
непроменен; припомня, че от Агенцията 
се изисква да осигури увеличена 
оперативна подкрепа за държавите 
членки, като неотдавна по отправено до 
нея искане тя започна нови инициативи, 
като например Европейския център за 
финансови и икономически 
престъпления и Иновационната 
лаборатория, които изискват 
допълнително финансиране; очаква 
задачите на Агенцията да бъдат 
допълнително разширени през 2021 г. в 
рамките на предстоящото 
преразглеждане на нейните функции; 
поради това счита, че на Агенцията 
следва да се предоставят 184 
900 000 EUR в съответствие с нейното 
искане; отправя искане за добавяне на 
още 63 длъжности към щатното 
разписание на Агенцията; счита, че за 
Европол трябва да бъдат заделени 
достатъчно ресурси, за да може 
агенцията да противодейства на с 
организираната престъпност срещу 
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собствеността; заявява, че Европол 
следва да създаде нов център с цел 
предотвратяване на организираната 
престъпност срещу собствеността в 
Европа;

Or. en

Изменение 18
Сабрина Пинедоли, Лаура Ферара

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. отбелязва предложението за 
увеличаване на бюджетните кредити на 
Агенцията на Европейския съюз за 
сътрудничество в областта на 
правоприлагането (Европол) с 11,5%, 
като броят на щатните бройки остана 
непроменен; припомня, че от Агенцията 
се изисква да осигури увеличена 
оперативна подкрепа за държавите 
членки, като неотдавна по отправено до 
нея искане тя започна нови инициативи, 
като например Европейския център за 
финансови и икономически 
престъпления и Иновационната 
лаборатория, които изискват 
допълнително финансиране; очаква 
задачите на Агенцията да бъдат 
допълнително разширени през 2021 г. в 
рамките на предстоящото 
преразглеждане на нейните функции; 
поради това счита, че на Агенцията 
следва да се предоставят 184 
900 000 EUR в съответствие с нейното 
искане; отправя искане за добавяне на 
още 63 длъжности към щатното 
разписание на Агенцията;

5. отбелязва предложението за 
увеличаване на бюджетните кредити на 
Агенцията на Европейския съюз за 
сътрудничество в областта на 
правоприлагането (Европол) с 11,5%, 
като броят на щатните бройки остана 
непроменен; по-специално изразява 
загриженост от липсата на 
увеличаване на човешките ресурси за 
Европол, което ще подкопае 
развитието и оперативните 
дейности на Европол през 2021 г.; 
припомня, че от Агенцията се изисква 
да осигури увеличена оперативна 
подкрепа за държавите членки, като 
неотдавна по отправено до нея искане тя 
започна нови инициативи, като 
например Европейския център за 
финансови и икономически 
престъпления и Иновационната 
лаборатория, които изискват 
допълнително финансиране; очаква 
задачите на Агенцията да бъдат 
допълнително разширени през 2021 г. в 
рамките на предстоящото 
преразглеждане на нейните функции; 
поради това счита, че на Агенцията 
следва да се предоставят 184 
900 000 EUR в съответствие с нейното 
искане; отправя искане за добавяне на 
още 63 длъжности към щатното 
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разписание на Агенцията;

Or. en

Изменение 19
Доменек Руис Девеса

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. отбелязва предложението за 
увеличаване на бюджетните кредити на 
Агенцията на Европейския съюз за 
сътрудничество в областта на 
правоприлагането (Европол) с 11,5%, 
като броят на щатните бройки остана 
непроменен; припомня, че от Агенцията 
се изисква да осигури увеличена 
оперативна подкрепа за държавите 
членки, като неотдавна по отправено до 
нея искане тя започна нови инициативи, 
като например Европейския център за 
финансови и икономически 
престъпления и Иновационната 
лаборатория, които изискват 
допълнително финансиране; очаква 
задачите на Агенцията да бъдат 
допълнително разширени през 2021 г. 
в рамките на предстоящото 
преразглеждане на нейните функции; 
поради това счита, че на Агенцията 
следва да се предоставят 184 
900 000 EUR в съответствие с 
нейното искане; отправя искане за 
добавяне на още 63 длъжности към 
щатното разписание на Агенцията;

5. отбелязва предложението за 
увеличаване на бюджетните кредити на 
Агенцията на Европейския съюз за 
сътрудничество в областта на 
правоприлагането (Европол) с 11,5%, 
като броят на щатните бройки остана 
непроменен; припомня, че от Агенцията 
се изисква да осигури увеличена 
оперативна подкрепа за държавите 
членки, като неотдавна по отправено до 
нея искане тя започна нови инициативи, 
като например Европейския център за 
финансови и икономически 
престъпления и Иновационната 
лаборатория, които изискват 
допълнително финансиране; поради 
това счита, че на Агенцията следва да се 
предоставят 181 325 177 EUR; отправя 
искане за добавяне на още 47 длъжности 
към щатното разписание на Агенцията;

Or. en

Изменение 20
Гуендолин Делбос-Корфилд

Проект на становище
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Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. отбелязва предложението за 
увеличаване на бюджетните кредити на 
Агенцията на Европейския съюз за 
сътрудничество в областта на 
правоприлагането (Европол) с 11,5%, 
като броят на щатните бройки остана 
непроменен; припомня, че от Агенцията 
се изисква да осигури увеличена 
оперативна подкрепа за държавите 
членки, като неотдавна по отправено 
до нея искане тя започна нови 
инициативи, като например 
Европейския център за финансови и 
икономически престъпления и 
Иновационната лаборатория, които 
изискват допълнително финансиране; 
очаква задачите на Агенцията да бъдат 
допълнително разширени през 2021 г. в 
рамките на предстоящото 
преразглеждане на нейните функции; 
поради това счита, че на Агенцията 
следва да се предоставят 184 
900 000 EUR в съответствие с 
нейното искане; отправя искане за 
добавяне на още 63 длъжности към 
щатното разписание на Агенцията;

5. отбелязва предложението за 
увеличаване на бюджетните кредити на 
Агенцията на Европейския съюз за 
сътрудничество в областта на 
правоприлагането (Европол) с 11,5%, 
като броят на щатните бройки бъде 
оставен непроменен; отбелязва, че от 
Агенцията се изисква да осигури 
увеличена оперативна подкрепа за 
държавите членки и че неотдавна по 
отправено до нея искане тя започна 
нови инициативи, като например 
Европейския център за финансови и 
икономически престъпления и 
Иновационната лаборатория; отбелязва 
още, че в рамките на предстоящото 
преразглеждане на нейните функции е 
възможно задачите на Европол да бъдат 
допълнително разширени през 2021 г. и 
припомня, че евентуалното 
разширяване на функциите на 
Европол следва да върви ръка за ръка 
със засилен парламентарен контрол;  

Or. en

Изменение 21
Пернандо Барена Арса

Проект на становище
Параграф 5

Проект на становище Изменение

5. отбелязва предложението за 
увеличаване на бюджетните кредити на 
Агенцията на Европейския съюз за 
сътрудничество в областта на 
правоприлагането (Европол) с 11,5%, 
като броят на щатните бройки 

5. отбелязва предложението за 
увеличаване на бюджетните кредити на 
Агенцията на Европейския съюз за 
сътрудничество в областта на 
правоприлагането (Европол) с 11,5%; 
отбелязва, че от Агенцията се изисква 
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остана непроменен; припомня, че от 
Агенцията се изисква да осигури 
увеличена оперативна подкрепа за 
държавите членки, като неотдавна по 
отправено до нея искане тя започна 
нови инициативи, като например 
Европейския център за финансови и 
икономически престъпления и 
Иновационната лаборатория, които 
изискват допълнително финансиране; 
очаква задачите на Агенцията да 
бъдат допълнително разширени през 
2021 г. в рамките на предстоящото 
преразглеждане на нейните функции; 
поради това счита, че на Агенцията 
следва да се предоставят 184 
900 000 EUR в съответствие с 
нейното искане; отправя искане за 
добавяне на още 63 длъжности към 
щатното разписание на Агенцията;

да осигури увеличена оперативна 
подкрепа за държавите членки и че 
неотдавна тя започна нови инициативи, 
като например Европейския център за 
финансови и икономически 
престъпления и Иновационната 
лаборатория; счита обаче, че 
увеличаването на бюджета на 
Европол не следва да бъде приоритет 
и предлага бюджетът на Европол да 
се запази на нивото от 2020 г.; счита, 
в с оглед на предстоящото 
преразглеждане на функциите на 
Европол решението относно 
допълнително финансиране и 
щатните бройки може да се вземе 
само в края на законодателния 
процес;   припомня, че разширяването 
на задачите ще доведе до увеличаване 
на работата на Европейския надзорен 
орган по защита на данните 
(ЕНОЗД);  

Or. en

Изменение 22
Фабиен Келер, Рамона Стругариу, Оливие Шастел, Ян-Кристоф Йотен, Майте 
Пагасауртундуа Руис, Натали Лоазо, Малик Азмани, Анна-Юлия Донат, Михал 
Шимечка

Проект на становище
Параграф 6

Проект на становище Изменение

6. подчертава значението на 
интегрираното управление на 
границите, за да се гарантира 
функционирането на Шенгенското 
пространство; подчертава важната роля 
на Европейската агенция за гранична и 
брегова охрана (Frontex) в това 
отношение и призовава за значително 
увеличение на бюджета за 2021 г. на 
838 000 000 EUR, за да се даде 
възможност на Агенцията да формира и 
обучи своя постоянен корпус, както и да 

6. подчертава значението на 
интегрираното управление на 
границите, за да се гарантира 
функционирането на Шенгенското 
пространство; отбелязва, че 
избухването на епидемията от Covid-
19 показа до каква степен 
управлението на границите има 
последици в различни области, не 
само в областите на сигурността и 
миграцията, но и на мобилността; 
подчертава важната роля на 
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закупи собствено оборудване, като това 
ще даде възможност за успешно 
разгръщане и оперативна подкрепа за 
държавите членки по външните 
граници;

Европейската агенция за гранична и 
брегова охрана (Frontex) в това 
отношение; изразява съжаление, че 
предложението на Комисията е под 
предвиждания бюджет във 
финансовата обосновка за регламента 
за Агенцията, което излага на риск 
способността на Frontex да осигури 
европейския постоянен граничен 
корпус до 2024 г., както беше поискано 
от председателя на Европейската 
комисия; подчертава, че набирането, 
обучението и разполагането на 10 000 
гранични и брегови служители 
изисква изключителни ресурси, които 
не могат да бъдат намалени; 
призовава за значително увеличение на 
бюджета за 2021 г. на 838 000 000 EUR, 
за да се даде възможност на Агенцията 
да формира и обучи своя постоянен 
корпус, както и да закупи собствено 
оборудване, като това ще даде 
възможност за успешно и навременно 
разгръщане и оперативна подкрепа за 
държавите членки по външните 
граници;

Or. en

Изменение 23
Доменек Руис Девеса

Проект на становище
Параграф 6

Проект на становище Изменение

6. подчертава значението на 
интегрираното управление на 
границите, за да се гарантира 
функционирането на Шенгенското 
пространство; подчертава важната 
роля на Европейската агенция за 
гранична и брегова охрана (Frontex) в 
това отношение и призовава за 
значително увеличение на бюджета за 
2021 г. на 838 000 000 EUR, за да се даде 

6. отбелязва ролята на 
Европейската агенция за гранична и 
брегова охрана (Frontex) за 
координирането и развитието на 
интегрирано управление на 
границите; поради това призовава за 
значително увеличение на бюджета за 
2021 г. на 770 365 795 EUR, за да се даде 
възможност на Агенцията да формира и 
обучи своя постоянен корпус, както и да 
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възможност на Агенцията да формира и 
обучи своя постоянен корпус, както и да 
закупи собствено оборудване, като това 
ще даде възможност за успешно 
разгръщане и оперативна подкрепа за 
държавите членки по външните 
граници;

закупи собствено оборудване, като това 
ще даде възможност за успешно 
разгръщане и оперативна подкрепа за 
държавите членки по външните 
граници; подчертава, че тази задача 
изисква спазване на основните права; 
изразява съжаление, че броят на 
смъртните случаи в морето 
непрекъснато се увеличава в 
светлината на липсата на 
капацитет за операции по издирване 
и спасяване в Средиземно море; 
предлага всяко увеличаване на ресурси 
да се използва и за спасяване на 
живота на хората в морето и за 
укрепване на дейността на 
наблюдателите на Frontex за 
спазването на основните права;

Or. en

Изменение 24
Гуендолин Делбос-Корфилд

Проект на становище
Параграф 6

Проект на становище Изменение

6. подчертава значението на 
интегрираното управление на 
границите, за да се гарантира 
функционирането на Шенгенското 
пространство; подчертава важната 
роля на Европейската агенция за 
гранична и брегова охрана (Frontex) в 
това отношение и призовава за 
значително увеличение на бюджета 
за 2021 г. на 838 000 000 EUR, за да се 
даде възможност на Агенцията да 
формира и обучи своя постоянен 
корпус, както и да закупи собствено 
оборудване, като това ще даде 
възможност за успешно разгръщане и 
оперативна подкрепа за държавите 
членки по външните граници;

6. подчертава значението на 
интегрираното управление на 
границите, за да се гарантира 
функционирането на Шенгенското 
пространство; подчертава ролята на 
Европейската агенция за гранична и 
брегова охрана (Frontex) в това 
отношение и припомня, че през 
последните години тази агенция в 
най-голяма степен е получавала по-
значителни увеличения на бюджета; 
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Or. en

Изменение 25
Пернандо Барена Арса

Проект на становище
Параграф 6

Проект на становище Изменение

6. подчертава значението на 
интегрираното управление на 
границите, за да се гарантира 
функционирането на Шенгенското 
пространство; подчертава важната 
роля на Европейската агенция за 
гранична и брегова охрана (Frontex) в 
това отношение и призовава за 
значително увеличение на бюджета 
за 2021 г. на 838 000 000 EUR, за да се 
даде възможност на Агенцията да 
формира и обучи своя постоянен 
корпус, както и да закупи собствено 
оборудване, като това ще даде 
възможност за успешно разгръщане и 
оперативна подкрепа за държавите 
членки по външните граници;

6. изразява загриженост във 
връзка с увеличения брой на случаите 
на нарушения на основните права на 
външните граници на ЕС; счита, че 
значителният бюджет на FRONTEX, 
отпускан през годините, по-скоро 
следва да бъде изразходван за 
осигуряване на безопасни и законни 
начини за достъп до Европейския 
съюз, както и в краткосрочен план за 
общоевропейска операция по 
издирване и спасяване с цел спасяване 
на живота на хората в морето;

Or. en

Изменение 26
Карло Реслер

Проект на становище
Параграф 6

Проект на становище Изменение

6. подчертава значението на 
интегрираното управление на 
границите, за да се гарантира 
функционирането на Шенгенското 
пространство; подчертава важната роля 
на Европейската агенция за гранична и 
брегова охрана (Frontex) в това 

6. подчертава значението на 
интегрираното управление на 
границите, за да се гарантират 
функционирането и по-нататъшната 
интеграция на Шенгенското 
пространство; подчертава важната роля 
на Европейската агенция за гранична и 
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отношение и призовава за значително 
увеличение на бюджета за 2021 г. на 
838 000 000 EUR, за да се даде 
възможност на Агенцията да формира и 
обучи своя постоянен корпус, както и да 
закупи собствено оборудване, като това 
ще даде възможност за успешно 
разгръщане и оперативна подкрепа за 
държавите членки по външните 
граници;

брегова охрана (Frontex) в това 
отношение и призовава за значително 
увеличение на бюджета за 2021 г. на 
838 000 000 EUR, за да се даде 
възможност на Агенцията да формира и 
обучи своя постоянен корпус, както и да 
закупи собствено оборудване, като това 
ще даде възможност за успешно 
разгръщане и оперативна подкрепа за 
държавите членки по външните 
граници;

Or. en

Изменение 27
Фабиен Келер, Рамона Стругариу, Оливие Шастел, Ян-Кристоф Йотен, Майте 
Пагасауртундуа Руис, Натали Лоазо, Малик Азмани, Анна-Юлия Донат, Михал 
Шимечка

Проект на становище
Параграф 6 a (нов)

Проект на становище Изменение

6а. отбелязва намаляването на 
бюджетните кредити за поети 
задължения (-5%) и увеличението на 
бюджетните кредити за плащания 
(12%) за eu-LISA; подчертава 
важната роля на Агенцията за 
правилното прилагане и 
оперативното управление на 
широкомащабните информационно-
технологични системи на ЕС в 
областта на свободата, сигурността 
и правосъдието (EES, ETIAS, ECRIS-
TCN, EURODAC, VIS, SIS) и за 
осигуряване на оперативна 
съвместимост между тези системи 
за по-бързи и по-надеждни данни за 
органите за управление на границите 
и за правоприлагащите органи; 
изразява съжаление, че 
предложението на Комисията не 
отговаря на искането на eu-LISA по 
отношение на персонала; изисква 14 
допълнителни служители за 
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подпомагане на защитата на 
информационните мрежи и базите 
данни, проекта за разширяване на 
оперативните обекти на Агенцията и 
дейностите на управителния съвет;

Or. en

Изменение 28
Сабрина Пинедоли, Лаура Ферара

Проект на становище
Параграф 6 a (нов)

Проект на становище Изменение

6а. подчертава решаващата роля, 
която Европол играе за гарантиране 
на сигурността на гражданите на ЕС 
и за подкрепата за националните 
правоприлагащи органи в борбата с 
постоянно променящите се заплахи 
за сигурността; отбелязва 
въздействието на кризата, причинена 
от COVID 19, върху европейската 
среда на организираната 
престъпност и увеличаването на 
престъпните дейности в определени 
области, като сексуално насилие над 
деца онлайн и фалшифициране на 
стоки. Подчертава, че усилията за 
икономическо възстановяване след 
COVID изискват най-високо ниво на 
бдителност за предотвратяване на и 
борба с престъпните прониквания в 
легалната икономика; счита, че като 
част от координиран от ЕС подход, 
агенциите и органите на ЕС като 
Европол, Европейската прокуратура, 
Евроюст и OLAF могат да 
допринесат за борбата с действията 
на организирана престъпност и с 
потенциалните измами с бюджета 
на ЕС за възстановяване.

Or. en
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Изменение 29
Пернандо Барена Арса

Проект на становище
Параграф 6 a (нов)

Проект на становище Изменение

6а. призовава за нов бюджетен ред 
в подкрепа на операциите по 
издирване и спасяване, за да се 
гарантира достъп до международна 
закрила в съответствие със 
задълженията, договорени от 
държавите членки в областта на 
правата на човека и морското право, 
включително правото на живот и 
принципа на забрана за връщане;

Or. en

Изменение 30
Фабиен Келер, Рамона Стругариу, Оливие Шастел, Ян-Кристоф Йотен, Майте 
Пагасауртундуа Руис, Натали Лоазо, Малик Азмани, Анна-Юлия Донат, Михал 
Шимечка

Проект на становище
Параграф 7

Проект на становище Изменение

7. отбелязва прогнозата на 
Европейската прокуратура, че ще 
обработи информация, еквивалентна на 
4300 дела и 2000 разследвания през 
първата година от своята работа; очаква 
работното натоварване да се увеличава 
през следващите години; припомня, че 
Европейската прокуратура е 
прокуратура със задължителни 
правомощия; отбелязва със 
загриженост ниското равнище на 
финансиране, предложено в 
проектобюджета на ЕС за 2021 г.; 
подчертава, че ще бъде необходимо 

7. отбелязва прогнозата на 
Европейската прокуратура, че ще 
обработи информация, еквивалентна на 
4300 дела и 2000 разследвания през 
първата година от своята работа; очаква 
работното натоварване да се увеличава 
през следващите години, достигайки до 
3700 производства поради общия 
процес на нарастване на финансовите 
интереси на ЕС през следващата 
МФР и в рамките на Плана за 
възстановяване; припомня, че 
Европейската прокуратура е 
прокуратура със задължителни 
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значително увеличение на 
финансирането до 55 000 000 EUR, за да 
се даде възможност на Европейската 
прокуратура да изпълни 
законоустановеното си задължение да 
преведе огромен обем документи, които 
се предават на съдии на национално 
равнище, и да ѝ се предоставят 
необходимите 140 европейски 
делегирани прокурори и 219 служители;

правомощия; изразява дълбока 
загриженост от ниското равнище на 
финансиране, предложено в 
проектобюджета на ЕС за 2021 г., и от 
броя на длъжностите, 
представляващ само половината от 
искания от Европейската 
прокуратура; счита, че подобно 
предложение би повлияло значително 
на способността на новата агенция 
да започне своята дейност и да 
изпълнява функциите си и подчертава, 
че ще бъде необходимо значително 
увеличение на финансирането до 
55 000 000 EUR, за да се даде 
възможност на Европейската 
прокуратура да изпълнява 
законоустановеното си задължение да 
преведе огромен обем документи, които 
се предават на съдии на национално 
равнище, и да ѝ се предоставят 
необходимите 140 европейски 
делегирани прокурори и 219 служители;

Or. en

Изменение 31
Карло Реслер

Проект на становище
Параграф 7

Проект на становище Изменение

7. отбелязва прогнозата на 
Европейската прокуратура, че ще 
обработи информация, еквивалентна на 
4300 дела и 2000 разследвания през 
първата година от своята работа; очаква 
работното натоварване да се увеличава 
през следващите години; припомня, че 
Европейската прокуратура е 
прокуратура със задължителни 
правомощия; отбелязва със загриженост 
ниското равнище на финансиране, 
предложено в проектобюджета на ЕС за 
2021 г.; подчертава, че ще бъде 

7. отбелязва прогнозата на 
Европейската прокуратура, че ще 
обработи информация, еквивалентна на 
4300 дела и 2000 разследвания през 
първата година от своята работа; очаква 
работното натоварване да се увеличава 
през следващите години; припомня, че 
Европейската прокуратура е 
прокуратура със задължителни 
правомощия; отбелязва със загриженост 
ниското равнище на финансиране, 
предложено в проектобюджета на ЕС за 
2021 г.; подчертава, че ще бъде 
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необходимо значително увеличение на 
финансирането до 55 000 000 EUR, за да 
се даде възможност на Европейската 
прокуратура да изпълни 
законоустановеното си задължение да 
преведе огромен обем документи, които 
се предават на съдии на национално 
равнище, и да ѝ се предоставят 
необходимите 140 европейски 
делегирани прокурори и 219 служители;

необходимо значително увеличение на 
финансирането до 55 000 000 EUR, за да 
се даде възможност на Европейската 
прокуратура да изпълнява 
законоустановеното си задължение да 
преведе огромен обем документи, които 
се предават на съдии на национално 
равнище, да се осигури наемането на 
персонал, да се посрещнат разходите 
във връзка с персонала, по-специално 
за инфраструктурата за поддържане 
на сигурност, и за да ѝ се предоставят 
необходимите 140 европейски 
делегирани прокурори и 219 служители;

Or. en

Изменение 32
Гуендолин Делбос-Корфилд

Проект на становище
Параграф 7

Проект на становище Изменение

7. отбелязва прогнозата на 
Европейската прокуратура, че ще 
обработи информация, еквивалентна на 
4300 дела и 2000 разследвания през 
първата година от своята работа; очаква 
работното натоварване да се увеличава 
през следващите години; припомня, че 
Европейската прокуратура е 
прокуратура със задължителни 
правомощия; отбелязва със загриженост 
ниското равнище на финансиране, 
предложено в проектобюджета на ЕС за 
2021 г.; подчертава, че ще бъде 
необходимо значително увеличение на 
финансирането до 55 000 000 EUR, за да 
се даде възможност на Европейската 
прокуратура да изпълни 
законоустановеното си задължение да 
преведе огромен обем документи, които 
се предават на съдии на национално 
равнище, и да ѝ се предоставят 
необходимите 140 европейски 

7. отбелязва прогнозата на 
Европейската прокуратура, че ще 
обработи информация, еквивалентна на 
4300 дела и 2000 разследвания през 
първата година от своята работа; очаква 
работното натоварване да се увеличава 
през следващите години; припомня, че 
Европейската прокуратура е 
прокуратура със задължителни 
правомощия; отбелязва със загриженост 
ниското равнище на финансиране, 
предложено в проектобюджета на ЕС за 
2021 г.; подчертава, че ще бъде 
необходимо значително увеличение на 
финансирането до 55 500 000 EUR, за да 
се даде възможност на Европейската 
прокуратура да изпълни 
законоустановеното си задължение да 
преведе огромен обем документи, които 
се предават на съдии на национално 
равнище, и да ѝ се предоставят 
необходимите 140 европейски 
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делегирани прокурори и 219 служители; делегирани прокурори и 219 служители;

Or. en

Изменение 33
Фабиен Келер, Рамона Стругариу, Оливие Шастел, Ян-Кристоф Йотен, Майте 
Пагасауртундуа Руис, Натали Лоазо, Малик Азмани, Анна-Юлия Донат, Абир 
Ал-Сахлани, Михал Шимечка

Проект на становище
Параграф 7 a (нов)

Проект на становище Изменение

7а. подчертава, че Планът за 
възстановяване е нова възможност за 
престъпниците да печелят и да 
присвояват средства, предназначени 
за спасяване на работни места и за 
подпомагане на легалната икономика 
в Европа; счита, че борбата с 
измамите с бюджета на ЕС, 
корупцията, прането на пари и 
финансирането на престъпността 
следва да бъде засилена през 2021 г .; в 
този контекст подчертава 
значението на адекватното 
финансиране за европейските агенции 
в областта на ПВР, по-специално 
Европол, Европейската прокуратура, 
CEPOL, OLAF и Евроюст;

Or. en

Изменение 34
Фабиен Келер, Рамона Стругариу, Оливие Шастел, Ян-Кристоф Йотен, Майте 
Пагасауртундуа Руис, Натали Лоазо, Малик Азмани, Анна-Юлия Донат, Абир 
Ал-Сахлани, Михал Шимечка

Проект на становище
Параграф 7 б (нов)

Проект на становище Изменение

7б. приветства новата стратегия 
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за Съюза за сигурност, публикувана от 
Комисията на 24 юли, насочена към 
защитата на критичната 
инфраструктура, борбата с 
киберпрестъпността, реагирането на 
хибридни заплахи и борбата с 
организираната престъпност; също 
така отбелязва представените три 
плана за действие относно 
сексуалното насилие над деца онлайн, 
огнестрелните оръжия и 
наркотиците; следователно счита, че 
е необходимо адекватно финансиране 
в бюджета на Съюза и за 
европейските агенции в областта на 
ПВР, да могат да преследват тези 
цели;

Or. en

Изменение 35
Гуендолин Делбос-Корфилд

Проект на становище
Параграф 9

Проект на становище Изменение

9. изразява съжаление във връзка с 
намаляването на бюджета на Агенцията 
на Европейския съюз за основните 
права с 0,4%; вместо това отправя 
искане за увеличаване на бюджетните 
кредити за поети задължения и на 
бюджетните кредити за плащания на 
Агенцията на 24 600 000 EUR; 
призовава за добавяне на две длъжности 
за AD6 и две длъжности на договорно 
наети служители от функционална 
група IV в щатното разписание на 
Агенцията; подчертава, че без 
подходящи финансови и човешки 
ресурси Агенцията може да не е в 
състояние да изпълнява проекти по 
начин, който да отговаря на 
установените потребности;

9. изразява дълбоко съжаление във 
връзка с намаляването на бюджета на 
Агенцията на Европейския съюз за 
основните права (FRA) с 0,4%; 
настоятелно призовава за увеличаване 
на бюджетните кредити за поети 
задължения и на бюджетните кредити за 
плащания на Агенцията най-малко на 
първоначално поисканото от 
Агенцията ниво (24 600 000 EUR), и 
също така да се вземат предвид 
значителните допълнителни усилия, 
положени от FRA за внимателно 
наблюдение на въздействието върху 
основните права по време на COVID-
19; изразява съжаление от факта, че 
бюджетът за FRA едва се е увеличил 
през последните години, и 
подчертава, че това може да засегне 
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качеството на работата на FRA, 
която се оказа изключително ценна за 
политиката на ЕС; призовава за 
добавяне на две длъжности за AD6 и две 
длъжности на договорно наети 
служители от функционална група IV в 
щатното разписание на Агенцията; 
подчертава, че без подходящи 
финансови и човешки ресурси 
Агенцията може да не е в състояние да 
изпълнява проекти по начин, който да 
отговаря на установените потребности;

Or. en

Изменение 36
Доменек Руис Девеса

Проект на становище
Параграф 9

Проект на становище Изменение

9. изразява съжаление във връзка с 
намаляването на бюджета на Агенцията 
на Европейския съюз за основните 
права с 0,4%; вместо това отправя 
искане за увеличаване на бюджетните 
кредити за поети задължения и на 
бюджетните кредити за плащания на 
Агенцията на 24 600 000 EUR; 
призовава за добавяне на две длъжности 
за AD6 и две длъжности на договорно 
наети служители от функционална 
група IV в щатното разписание на 
Агенцията; подчертава, че без 
подходящи финансови и човешки 
ресурси Агенцията може да не е в 
състояние да изпълнява проекти по 
начин, който да отговаря на 
установените потребности;

9. изразява съжаление във връзка с 
намаляването на бюджета на Агенцията 
на Европейския съюз за основните 
права с 0,4%; вместо това отправя 
искане за увеличаване на бюджетните 
кредити за поети задължения и на 
бюджетните кредити за плащания на 
Агенцията на 24 600 000 EUR; 
призовава за добавяне на две длъжности 
за AD6 и две длъжности на договорно 
наети служители от функционална 
група IV в щатното разписание на 
Агенцията; подчертава, че без 
подходящи финансови и човешки 
ресурси Агенцията може да не е в 
състояние да изпълнява проекти по 
начин, който да отговаря на 
установените потребности; счита, че е 
необходима подкрепа за агенцията в 
нейния отговор на кризата, 
причинена от Covid-19 и в областта 
на справедливите технологии за 
опазване на общественото здраве, 
закрила от домашно насилие и 
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закрила на възрастните хора, ромите, 
миграцията и убежището, особено с 
оглед на възможна втора вълна през 
2021 г .;

Or. en

Изменение 37
Фабиен Келер, Рамона Стругариу, Оливие Шастел, Ян-Кристоф Йотен, Майте 
Пагасауртундуа Руис, Натали Лоазо, Анна-Юлия Донат, Абир Ал-Сахлани, Михал 
Шимечка

Проект на становище
Параграф 9

Проект на становище Изменение

9. изразява съжаление във връзка с 
намаляването на бюджета на Агенцията 
на Европейския съюз за основните 
права с 0,4%; вместо това отправя 
искане за увеличаване на бюджетните 
кредити за поети задължения и на 
бюджетните кредити за плащания на 
Агенцията на 24 600 000 EUR; 
призовава за добавяне на две длъжности 
за AD6 и две длъжности на договорно 
наети служители от функционална 
група IV в щатното разписание на 
Агенцията; подчертава, че без 
подходящи финансови и човешки 
ресурси Агенцията може да не е в 
състояние да изпълнява проекти по 
начин, който да отговаря на 
установените потребности;

9. изразява съжаление във връзка с 
намаляването на бюджета на Агенцията 
на Европейския съюз за основните 
права с 0,4%; вместо това отправя 
искане за увеличаване на бюджетните 
кредити за поети задължения и на 
бюджетните кредити за плащания на 
Агенцията на 24 600 000 EUR; 
призовава за добавяне на две длъжности 
за AD6 и две длъжности на договорно 
наети служители от функционална 
група IV в щатното разписание на 
Агенцията; подчертава, че без 
подходящи финансови и човешки 
ресурси Агенцията може да не е в 
състояние да изпълнява проекти по 
начин, който да отговаря на 
установените потребности, и по-
специално в областта на борбата с 
дискриминацията и расизма, 
защитата на личните данни и 
основните права, включително на 
външните граници, защита на 
мигрантите и бежанците, подкрепа 
на правосъдието и правата на 
жертвите;

Or. en
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Изменение 38
Пернандо Барена Арса

Проект на становище
Параграф 9

Проект на становище Изменение

9. изразява съжаление във връзка с 
намаляването на бюджета на Агенцията 
на Европейския съюз за основните 
права с 0,4%; вместо това отправя 
искане за увеличаване на бюджетните 
кредити за поети задължения и на 
бюджетните кредити за плащания на 
Агенцията на 24 600 000 EUR; 
призовава за добавяне на две длъжности 
за AD6 и две длъжности на договорно 
наети служители от функционална 
група IV в щатното разписание на 
Агенцията; подчертава, че без 
подходящи финансови и човешки 
ресурси Агенцията може да не е в 
състояние да изпълнява проекти по 
начин, който да отговаря на 
установените потребности;

9. изразява съжаление във връзка с 
намаляването на бюджета на Агенцията 
на Европейския съюз за основните 
права с 0,4%; вместо това отправя 
искане за увеличаване на бюджетните 
кредити за поети задължения и на 
бюджетните кредити за плащания на 
Агенцията на 26 679 000 EUR; 
призовава за добавяне на шест 
длъжности за AD6 и две длъжности на 
договорно наети служители от 
функционална група IV в щатното 
разписание на Агенцията; подчертава, 
че без подходящи финансови и човешки 
ресурси Агенцията може да не е в 
състояние да изпълнява проекти по 
начин, който да отговаря на 
установените потребности и да 
осъществява адекватно наблюдение 
за спазването на основните права в 
ЕС;

Or. en

Изменение 39
Фабиен Келер, Рамона Стругариу, Оливие Шастел, Ян-Кристоф Йотен, Майте 
Пагасауртундуа Руис, Натали Лоазо, Малик Азмани, Анна-Юлия Донат, Абир 
Ал-Сахлани, Михал Шимечка

Проект на становище
Параграф 10

Проект на становище Изменение

10. счита предложеното увеличение 
на бюджетните кредити за Агенцията на 
Европейския съюз за сътрудничество в 
областта на наказателното правосъдие 
(Евроюст) за недостатъчно предвид 

10. счита предложеното увеличение 
на бюджетните кредити за Агенцията на 
Европейския съюз за сътрудничество в 
областта на наказателното правосъдие 
(Евроюст) за недостатъчно предвид 
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предизвикателствата, пред които е 
изправена Агенцията по отношение на 
цифровизацията и непрекъснато 
нарастващия брой дела; отправя искане 
за предоставяне на 17 допълнителни 
длъжности на Агенцията и за съответно 
увеличаване на нейния бюджет до 
43 800 000 EUR;

предизвикателствата, пред които е 
изправена Агенцията по отношение на 
цифровизацията и непрекъснато 
нарастващия брой дела; отправя искане 
за предоставяне на 21 допълнителни 
длъжности на Агенцията и за съответно 
увеличаване на нейния бюджет на 
43 800 000 EUR;

Or. en

Изменение 40
Гуендолин Делбос-Корфилд

Проект на становище
Параграф 10

Проект на становище Изменение

10. счита предложеното увеличение 
на бюджетните кредити за Агенцията на 
Европейския съюз за сътрудничество в 
областта на наказателното правосъдие 
(Евроюст) за недостатъчно предвид 
предизвикателствата, пред които е 
изправена Агенцията по отношение на 
цифровизацията и непрекъснато 
нарастващия брой дела; отправя искане 
за предоставяне на 17 допълнителни 
длъжности на Агенцията и за съответно 
увеличаване на нейния бюджет до 
43 800 000 EUR;

10. счита предложеното увеличение 
на бюджетните кредити за Агенцията на 
Европейския съюз за сътрудничество в 
областта на наказателното правосъдие 
(Евроюст) за недостатъчно предвид 
предизвикателствата, пред които е 
изправена Агенцията по отношение на 
непрекъснато нарастващия брой дела; 
отправя искане за предоставяне на 17 
допълнителни длъжности на Агенцията 
и за съответно увеличаване на нейния 
бюджет до 43 800 000 EUR;

Or. en

Изменение 41
Фабиен Келер, Рамона Стругариу, Оливие Шастел, Ян-Кристоф Йотен, Майте 
Пагасауртундуа Руис, Натали Лоазо, Малик Азмани, Анна-Юлия Донат, Абир 
Ал-Сахлани, Михал Шимечка

Проект на становище
Параграф 11

Проект на становище Изменение
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11. приветства предложеното 
увеличение на бюджетните кредити за 
поети задължения и на бюджетните 
кредити за плащания на Европейската 
служба за подкрепа в областта на 
убежището с 16,5%, но изразява 
съжаление, че броят на длъжностите в 
щатното му разписание не е съответно 
увеличен; поради това отправя искане за 
укрепване на щатното разписание на 
Службата с 50 допълнителни 
длъжности; припомня, че Службата 
планира през новия програмен период 
да се запази същият брой длъжности, 
какъвто беше поискан за 2021 г., но 
подчертава, че ще бъде необходим 
допълнителен персонал, ако бъде приет 
новият регламент за Агенцията на 
Европейския съюз в областта на 
убежището; подчертава, че 
допълнителният персонал ще засили 
операциите на място, разработването, 
предоставянето и осъществяването на 
обучения, информация и анализи, 
практически инструменти, управленски 
дейности и административни функции.

11. приветства предложеното 
увеличение на бюджетните кредити за 
поети задължения и на бюджетните 
кредити за плащания на Европейската 
служба за подкрепа в областта на 
убежището с 16,5%, но изразява 
съжаление, че броят на длъжностите в 
щатното му разписание не е съответно 
увеличен; поради това отправя искане за 
укрепване на щатното разписание на 
Службата с 50 допълнителни 
длъжности; припомня, че Службата 
планира през новия програмен период 
да се запази същият брой длъжности, 
какъвто беше поискан за 2021 г., но 
подчертава, че ще бъде необходим 
допълнителен персонал, ако бъде приет 
новият регламент за Агенцията на 
Европейския съюз в областта на 
убежището; припомня, че 
оперативните дейности на EASO са 
се увеличили значително през 
последните години, за да се справи с 
предизвикателството на 
миграционната криза и да подпомогне 
държавите членки за приемането на 
лица, търсещи убежище, и за 
провеждането на процедурите за 
убежище, по-специално в горещите 
точки на ЕС; подчертава, че на EASO 
са възложени и редица нови мисии в 
областта на операциите по слизане 
от борда и преместването; 
подчертава, че допълнителният 
персонал ще засили операциите на 
място, разработването, предоставянето и 
осъществяването на обучения, 
информация и анализи, практически 
инструменти, управленски дейности и 
административни функции предвид на 
това, че натискът върху системите 
на ЕС за миграция и убежище остава 
висок.

Or. en

Изменение 42
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Пернандо Барена Арса

Проект на становище
Параграф 11

Проект на становище Изменение

11. приветства предложеното 
увеличение на бюджетните кредити за 
поети задължения и на бюджетните 
кредити за плащания на Европейската 
служба за подкрепа в областта на 
убежището с 16,5%, но изразява 
съжаление, че броят на длъжностите в 
щатното му разписание не е съответно 
увеличен; поради това отправя искане за 
укрепване на щатното разписание на 
Службата с 50 допълнителни 
длъжности; припомня, че Службата 
планира през новия програмен период 
да се запази същият брой длъжности, 
какъвто беше поискан за 2021 г., но 
подчертава, че ще бъде необходим 
допълнителен персонал, ако бъде приет 
новият регламент за Агенцията на 
Европейския съюз в областта на 
убежището; подчертава, че 
допълнителният персонал ще засили 
операциите на място, разработването, 
предоставянето и осъществяването на 
обучения, информация и анализи, 
практически инструменти, управленски 
дейности и административни функции.

11. приветства предложеното 
увеличение на бюджетните кредити за 
поети задължения и на бюджетните 
кредити за плащания на Европейската 
служба за подкрепа в областта на 
убежището с 16,5%, но изразява 
съжаление, че броят на длъжностите в 
щатното му разписание не е съответно 
увеличен; поради това отправя искане за 
укрепване на щатното разписание на 
Службата с 50 допълнителни 
длъжности; припомня, че Службата 
планира през новия програмен период 
да се запази същият брой длъжности, 
какъвто беше поискан за 2021 г., но 
подчертава, че ще бъде необходим 
допълнителен персонал, ако бъде приет 
новият регламент за Агенцията на 
Европейския съюз в областта на 
убежището; подчертава, че 
допълнителният персонал ще засили 
операциите на място, разработването, 
предоставянето и осъществяването на 
обучения, информация и анализи, 
практически инструменти, управленски 
дейности и административни функции; 
отбелязва обаче загрижеността, 
изразена от неправителствени 
организации относно практиките на 
служители на EASO във връзка с 
интервюта, и предлага да се създаде 
резерв, който да гарантира, че EASO 
въвежда предпазни мерки, за да 
гарантира, че нейният персонал не 
участва в нарушения на основните 
права в хода на оперативната 
подкрепа, която тя предоставя на 
държавите членки;

Or. en
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Изменение 43
Доменек Руис Девеса

Проект на становище
Параграф 11

Проект на становище Изменение

11. приветства предложеното 
увеличение на бюджетните кредити за 
поети задължения и на бюджетните 
кредити за плащания на Европейската 
служба за подкрепа в областта на 
убежището с 16,5%, но изразява 
съжаление, че броят на длъжностите в 
щатното му разписание не е съответно 
увеличен; поради това отправя искане за 
укрепване на щатното разписание на 
Службата с 50 допълнителни 
длъжности; припомня, че Службата 
планира през новия програмен период 
да се запази същият брой длъжности, 
какъвто беше поискан за 2021 г., но 
подчертава, че ще бъде необходим 
допълнителен персонал, ако бъде приет 
новият регламент за Агенцията на 
Европейския съюз в областта на 
убежището; подчертава, че 
допълнителният персонал ще засили 
операциите на място, разработването, 
предоставянето и осъществяването на 
обучения, информация и анализи, 
практически инструменти, управленски 
дейности и административни функции.

11. приветства предложеното 
увеличение на бюджетните кредити за 
поети задължения и на бюджетните 
кредити за плащания на Европейската 
служба за подкрепа в областта на 
убежището с 16,5%, но изразява 
съжаление, че броят на длъжностите в 
щатното му разписание не е съответно 
увеличен; поради това отправя искане за 
укрепване на щатното разписание на 
Службата с 50 допълнителни 
длъжности; подчертава, че ще бъде 
необходим допълнителен персонал, ако 
бъде приет новият регламент за 
Агенцията на Европейския съюз в 
областта на убежището; подчертава, че 
допълнителният персонал ще засили 
операциите на място, разработването, 
предоставянето и осъществяването на 
обучения, информация и анализи, 
практически инструменти, управленски 
дейности и административни функции.

Or. en

Изменение 44
Гуендолин Делбос-Корфилд

Проект на становище
Параграф 11 a (нов)

Проект на становище Изменение

11a. настоятелно призовава 
Комисията, Съвета и държавите 
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членки да прилагат бюджетиране, 
съобразено с равенството между 
половете, по отношение на всички 
публични разходи; припомня, че 
съобразеното с равенството между 
половете бюджетиране следва да 
стане неразделна част от 
бюджетната процедура през 
всичките ѝ етапи;

Or. en


