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Pakeitimas 1
Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, 
Michal Šimečka

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. apgailestauja, kad siūlomi 
įsipareigojimų asignavimai Piliečių, 
lygybės, teisių ir vertybių programai 
(90 600 000 EUR) yra daug mažesni, nei iš 
pradžių prašė Parlamentas; 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 skatinti ir apsaugoti 
(120 000 000 EUR įsipareigojimų 
asignavimų); ragina, atsižvelgiant į su 
Taryba pasiektą dalinį susitarimą, padidinti 
įsipareigojimų asignavimus pagal biudžeto 
eilutę „Daphne“ iki 37 100 000 EUR ir iš 
šios sumos 27 300 000 EUR skirti kovai su 
smurtu dėl lyties sukuriant poskyrį „Kova 
su visų formų smurtu dėl lyties“; taip pat 
ragina padidinti įsipareigojimų 
asignavimus pagal biudžeto eilutę „Piliečių 
aktyvumo ir dalyvavimo demokratiniame 
Sąjungos gyvenime skatinimas“ iki 
70 600 000 EUR, pervadinti biudžeto eilutę 
„Lygybės ir teisių skatinimas“ į „Lygybės, 
teisių ir lyčių lygybės skatinimas“ ir 
10 300 000 EUR skirti pagal biudžeto 
eilutę „Lyčių lygybės ir lyčių aspekto 
integravimo skatinimas“ sukuriant naują 
pakategorę;

1. apgailestauja, kad siūlomi 
įsipareigojimų asignavimai Piliečių, 
lygybės, teisių ir vertybių programai 
(90 600 000 EUR) yra daug mažesni, nei iš 
pradžių prašė Parlamentas, ir, palyginti su 
2020 m., įsipareigojimų asignavimai 
sumažinami 9,9 proc., o mokėjimų 
asignavimai – 17,8 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 skatinti ir apsaugoti 
(120 000 000 EUR įsipareigojimų 
asignavimų); ragina, atsižvelgiant į su 
Taryba pasiektą dalinį susitarimą, padidinti 
įsipareigojimų asignavimus pagal biudžeto 
eilutę „Daphne“ iki 37 100 000 EUR ir iš 
šios sumos 27 300 000 EUR skirti kovai su 
smurtu dėl lyties sukuriant eilutę „Kova su 
visų formų smurtu dėl lyties“; taip pat 
ragina padidinti įsipareigojimų 
asignavimus pagal biudžeto eilutę „Piliečių 
aktyvumo ir dalyvavimo demokratiniame 
Sąjungos gyvenime skatinimas“ iki 
70 600 000 EUR, pervadinti biudžeto eilutę 
„Lygybės ir teisių skatinimas“ į „Lygybės, 
teisių ir lyčių lygybės skatinimas“ ir 
10 300 000 EUR skirti pagal biudžeto 
eilutę „Lyčių lygybės ir lyčių aspekto 
integravimo skatinimas“ sukuriant naują 
eilutę;

Or. en

Pakeitimas 2
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Pernando Barrena Arza

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. apgailestauja, kad siūlomi 
įsipareigojimų asignavimai Piliečių, 
lygybės, teisių ir vertybių programai 
(90 600 000 EUR) yra daug mažesni, nei iš 
pradžių prašė Parlamentas; 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 skatinti ir apsaugoti 
(120 000 000 EUR įsipareigojimų 
asignavimų); ragina, atsižvelgiant į su 
Taryba pasiektą dalinį susitarimą, padidinti 
įsipareigojimų asignavimus pagal biudžeto 
eilutę „Daphne“ iki 37 100 000 EUR ir iš 
šios sumos 27 300 000 EUR skirti kovai su 
smurtu dėl lyties sukuriant poskyrį „Kova 
su visų formų smurtu dėl lyties“; taip pat 
ragina padidinti įsipareigojimų 
asignavimus pagal biudžeto eilutę „Piliečių 
aktyvumo ir dalyvavimo demokratiniame 
Sąjungos gyvenime skatinimas“ iki 
70 600 000 EUR, pervadinti biudžeto eilutę 
„Lygybės ir teisių skatinimas“ į „Lygybės, 
teisių ir lyčių lygybės skatinimas“ ir 
10 300 000 EUR skirti pagal biudžeto 
eilutę „Lyčių lygybės ir lyčių aspekto 
integravimo skatinimas“ sukuriant naują 
pakategorę;

1. apgailestauja, kad siūlomi 
įsipareigojimų asignavimai Piliečių, 
lygybės, teisių ir vertybių programai 
(90 600 000 EUR) yra daug mažesni, nei iš 
pradžių prašė Parlamentas; 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 skatinti ir apsaugoti 
(120 000 000 EUR įsipareigojimų 
asignavimų); ragina, atsižvelgiant į su 
Taryba pasiektą dalinį susitarimą, padidinti 
įsipareigojimų asignavimus pagal biudžeto 
eilutę „Daphne“ iki 37 100 000 EUR ir iš 
šios sumos 27 300 000 EUR skirti kovai su 
smurtu dėl lyties sukuriant eilutę „Kova su 
visų formų smurtu dėl lyties, nukreiptu 
prieš moteris ir mergaites, ir smurtu 
šeimoje“; taip pat ragina padidinti 
įsipareigojimų asignavimus pagal biudžeto 
eilutę „Piliečių aktyvumo ir dalyvavimo 
demokratiniame Sąjungos gyvenime 
skatinimas“ iki 70 600 000 EUR, 
pervadinti biudžeto eilutę „Lygybės ir 
teisių skatinimas“ į „Lygybės, teisių ir 
lyčių lygybės skatinimas“ ir 10 300 000 
EUR skirti pagal biudžeto eilutę „Lyčių 
lygybės ir lyčių aspekto integravimo 
skatinimas“ sukuriant naują eilutę;

Or. en

Pakeitimas 3
Gwendoline Delbos-Corfield

Nuomonės projektas
1 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

1. apgailestauja, kad siūlomi 
įsipareigojimų asignavimai Piliečių, 
lygybės, teisių ir vertybių programai 
(90 600 000 EUR) yra daug mažesni, nei iš 
pradžių prašė Parlamentas; 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 skatinti ir apsaugoti 
(120 000 000 EUR įsipareigojimų 
asignavimų); ragina, atsižvelgiant į su 
Taryba pasiektą dalinį susitarimą, padidinti 
įsipareigojimų asignavimus pagal biudžeto 
eilutę „Daphne“ iki 37 100 000 EUR ir iš 
šios sumos 27 300 000 EUR skirti kovai su 
smurtu dėl lyties sukuriant poskyrį „Kova 
su visų formų smurtu dėl lyties“; taip pat 
ragina padidinti įsipareigojimų 
asignavimus pagal biudžeto eilutę „Piliečių 
aktyvumo ir dalyvavimo demokratiniame 
Sąjungos gyvenime skatinimas“ iki 
70 600 000 EUR, pervadinti biudžeto eilutę 
„Lygybės ir teisių skatinimas“ į „Lygybės, 
teisių ir lyčių lygybės skatinimas“ ir 
10 300 000 EUR skirti pagal biudžeto 
eilutę „Lyčių lygybės ir lyčių aspekto 
integravimo skatinimas“ sukuriant naują 
pakategorę;

1. labai apgailestauja, kad siūlomi 
įsipareigojimų asignavimai Piliečių, 
lygybės, teisių ir vertybių programai 
(90 600 000 EUR) yra daug mažesni, nei iš 
pradžių prašė Parlamentas; 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 skatinti ir apsaugoti 
(120 000 000 EUR įsipareigojimų 
asignavimų); ragina, atsižvelgiant į su 
Taryba pasiektą dalinį susitarimą, padidinti 
įsipareigojimų asignavimus pagal biudžeto 
eilutę „Daphne“ iki 37 100 000 EUR ir iš 
šios sumos 27 300 000 EUR skirti kovai su 
smurtu dėl lyties sukuriant eilutę „Kova su 
visų formų smurtu dėl lyties“; taip pat 
ragina padidinti įsipareigojimų 
asignavimus pagal biudžeto eilutę „Piliečių 
aktyvumo ir dalyvavimo demokratiniame 
Sąjungos gyvenime skatinimas“ iki 
70 600 000 EUR, pervadinti biudžeto eilutę 
„Lygybės ir teisių skatinimas“ į „Lygybės, 
teisių ir lyčių lygybės skatinimas“ ir 
10 300 000 EUR skirti pagal biudžeto 
eilutę „Lyčių lygybės ir lyčių aspekto 
integravimo skatinimas“ sukuriant naują 
eilutę;

Or. en

Pakeitimas 4
Domènec Ruiz Devesa

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. apgailestauja, kad siūlomi 
įsipareigojimų asignavimai Piliečių, 
lygybės, teisių ir vertybių programai 
(90 600 000 EUR) yra daug mažesni, nei iš 

1. apgailestauja, kad siūlomi 
įsipareigojimų asignavimai Piliečių, 
lygybės, teisių ir vertybių programai 
(90 600 000 EUR) yra daug mažesni, nei iš 
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pradžių prašė Parlamentas; 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 skatinti ir apsaugoti 
(120 000 000 EUR įsipareigojimų 
asignavimų); ragina, atsižvelgiant į su 
Taryba pasiektą dalinį susitarimą, padidinti 
įsipareigojimų asignavimus pagal biudžeto 
eilutę „Daphne“ iki 37 100 000 EUR ir iš 
šios sumos 27 300 000 EUR skirti kovai su 
smurtu dėl lyties sukuriant poskyrį „Kova 
su visų formų smurtu dėl lyties“; taip pat 
ragina padidinti įsipareigojimų 
asignavimus pagal biudžeto eilutę „Piliečių 
aktyvumo ir dalyvavimo demokratiniame 
Sąjungos gyvenime skatinimas“ iki 
70 600 000 EUR, pervadinti biudžeto eilutę 
„Lygybės ir teisių skatinimas“ į „Lygybės, 
teisių ir lyčių lygybės skatinimas“ ir 
10 300 000 EUR skirti pagal biudžeto 
eilutę „Lyčių lygybės ir lyčių aspekto 
integravimo skatinimas“ sukuriant naują 
pakategorę;

pradžių prašė Parlamentas; 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 
„Sąjungos vertybės“ (120 000 000 EUR 
įsipareigojimų asignavimų); ragina, 
atsižvelgiant į su Taryba pasiektą dalinį 
susitarimą, padidinti įsipareigojimų 
asignavimus pagal biudžeto eilutę 
„Daphne“ iki 37 100 000 EUR ir iš šios 
sumos 27 300 000 EUR skirti kovai su 
smurtu dėl lyties sukuriant eilutę „Kova su 
visų formų smurtu dėl lyties“; taip pat 
ragina padidinti įsipareigojimų 
asignavimus pagal biudžeto eilutę „Piliečių 
aktyvumo ir dalyvavimo demokratiniame 
Sąjungos gyvenime skatinimas“ iki 
70 600 000 EUR, pervadinti biudžeto eilutę 
„Lygybės ir teisių skatinimas“ į „Lygybės, 
teisių ir lyčių lygybės skatinimas“ ir 
10 300 000 EUR skirti pagal biudžeto 
eilutę „Lyčių lygybės ir lyčių aspekto 
integravimo skatinimas“ sukuriant naują 
eilutę;

Or. en

Pakeitimas 5
Domènec Ruiz Devesa

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. ragina Komisiją sukurti biudžeto 
eilutes, susijusias su būsimu Prieglobsčio, 
migracijos ir integracijos fondu ir būsima 
Sienų valdymo ir vizų priemone, 
grindžiamas konkrečiais šių fondų 
tikslais, siekiant palengvinti biudžeto 
valdymo institucijos darbą kontroliuojant 
šių fondų įgyvendinimą, ir taip padėti 
užtikrinti sąžiningą ir skaidrų 
finansavimo paskirstymą įvairiems šių 
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fondų tikslams ir užtikrinti didesnį 
metinio finansinių išteklių paskirstymo 
suprantamumą ir skaidrumą; ragina 
stiprinti Prieglobsčio, migracijos ir 
integracijos fondą 14 % padidinant 
įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimus 
ir sustiprinant bendrą Europos 
prieglobsčio sistemą ir fondo teisėtos 
migracijos, integracijos ir solidarumo 
tikslus;

Or. en

Pakeitimas 6
Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Michal Šimečka

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. primena, kad nepriklausoma ir 
kokybiška tiriamoji žurnalistika yra 
esminė gerai veikiančios demokratijos 
dalis, nes ji pateikia kokybišką ir faktais 
grindžiamą informaciją, kovoja su 
dezinformacija, didina piliečių 
informuotumą ir atskleidžia pažeidimus 
bei nusikaltimus; pabrėžia, kad visoje 
Europoje žurnalistai susiduria su dideliais 
iššūkiais, visų pirma finansinių išteklių 
stoka, todėl kyla pavojus žurnalistų 
nepriklausomumui arba išlikimui; ragina 
Europos biudžete numatyti plataus 
užmojo finansavimo programas šioje 
srityje;

Or. en

Pakeitimas 7
Pernando Barrena Arza

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. laikydamasis 2019 m. kovo 13 d. 
per pirmąjį svarstymą priimtos Europos 
Parlamento pozicijos dėl pasiūlymo dėl 
Prieglobsčio, migracijos ir integracijos 
fondo ragina sukurti atskiras biudžeto 
eilutes kiekvienam konkrečiam šio fondo 
tikslui siekiant didinti skaidrumą, 
užtikrinti pakankamą finansavimą 
kiekvienam konkrečiam tikslui ir 
garantuoti geresnę biudžeto kontrolę;

Or. en

Pakeitimas 8
Gwendoline Delbos-Corfield

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. mano, kad turėtų būti numatytos 
atskiros Prieglobsčio, migracijos ir 
integracijos fondo (PMIF) biudžeto 
eilutės, kad būtų užtikrinta daugiau 
skaidrumo klausimu, kaip skirstomi fondo 
finansiniai ištekliai įvairiems šio fondo 
konkretiems tikslams;

Or. en

Pakeitimas 9
Pernando Barrena Arza

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. apgailestauja dėl pasiūlymo 
neproporcingai padidinti Sienų valdymo 
ir vizų priemonės fondui skiriamas lėšas, 



AM\1211424LT.docx 9/32 PE655.893v01-00

LT

tuo pačiu metu sumažinant kitų biudžeto 
eilučių, pvz., skirtų teisėms ir vertybėms 
skatinti, lėšas, atsižvelgiant į vis daugiau 
įrodymų, kad pažeidžiamos pagrindinės 
teisės; todėl ragina vėl įrašyti šio 
asignavimo lėšas, kad jos siektų 2020 m. 
lygį, ir ragina Komisiją pasinaudoti savo 
įgaliojimais ir užtikrinti, kad ES 
finansavimas būtų naudojamas 
visapusiškai paisant pagrindinių teisių;

Or. en

Pakeitimas 10
Domènec Ruiz Devesa

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. mano, kad reikia laikytis labiau 
ilgalaikio požiūrio į paieškos ir gelbėjimo 
operacijas, o ne priimti ad hoc 
sprendimus, kaip daroma dabar; todėl 
siūlo sukurti naują biudžeto eilutę, skirtą 
ES paieškos ir gelbėjimo fondui, siekiant 
paskatinti valstybes nares teikti savo 
išteklius tokioms operacijoms;

Or. en

Pakeitimas 11
Domènec Ruiz Devesa

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. atkreipia dėmesį į nedidelį (3 proc.) 
Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo 
agentūros (CEPOL) įsipareigojimų ir 
mokėjimų asignavimų padidėjimą; prašo 
padidinti papildomą finansavimą nuo 

2. atkreipia dėmesį į nedidelį (3 proc.) 
Europos Sąjungos teisėsaugos mokymo 
agentūros (CEPOL) įsipareigojimų ir 
mokėjimų asignavimų padidėjimą; prašo 
padidinti papildomą finansavimą nuo 
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10 400 000 EUR iki 17 100 000 EUR ir 
Agentūros etatų plane numatyti 
papildomus 23 etatus; pabrėžia, kad 
prašomas papildomas finansavimas leis 
Agentūrai neatsilikti nuo nuolat 
didėjančių valstybių narių poreikių;

10 400 000 EUR iki 15 429 951 EUR ir 
Agentūros etatų plane numatyti 
papildomus 18 etatų; mano, kad papildomi 
ištekliai turėtų sudaryti sąlygas Agentūrai 
stiprinti mokymus įvairovės srityje ir 
neatsilikti tenkinant valstybių narių 
poreikius;

Or. en

Pakeitimas 12
Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Michal Šimečka

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. atkreipia dėmesį į nedidelį 
(+ 0,5 proc.) Teisingumo programos 
įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų 
padidėjimą; atsižvelgdamas į Parlamento 
poziciją dėl Teisingumo programos 
finansinio paketo, įtraukto į 2018 m. 
lapkričio 14 d. Europos Parlamento 
rezoliuciją dėl 2021–2027 m. daugiametės 
finansinės programos, prašo toliau didinti 
šios programos finansavimą 2021 m. iš 
viso 6 800 000 EUR iki 50 500 000 EUR;

3. atkreipia dėmesį į nedidelį 
(+ 0,5 proc.) Teisingumo programos 
įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų 
padidėjimą; atsižvelgdamas į Parlamento 
poziciją dėl Teisingumo programos 
finansinio paketo, įtrauktą į 2018 m. 
lapkričio 14 d. Europos Parlamento 
rezoliuciją dėl 2021–2027 m. daugiametės 
finansinės programos, prašo toliau didinti 
šios programos finansavimą 2021 m. iš 
viso 6 800 000 EUR iki 50 500 000 EUR; 
pabrėžia, kad teisingumas yra pagrindinė 
saugumo sąjungos dalis, kaip nurodė 
Europos Komisijos pirmininkė, ir kad 
teisminį bendradarbiavimą reikia stiprinti 
pasitelkiant Europos teisingumo ir vidaus 
reikalų (TVR) agentūras, visų pirma 
siekiant kovoti su organizuotu 
nusikalstamumu ir terorizmu;

Or. en

Pakeitimas 13
Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, 
Michal Šimečka
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Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. reiškia susirūpinimą dėl to, kad 
10,2 proc. sumažinti Prieglobsčio ir 
migracijos fondui skirti įsipareigojimų 
asignavimai tuomet, kai nacionalinėms už 
prieglobstį atsakingoms institucijoms 
toliau daromas labai didelis spaudimas, 
yra didelių trūkumų atsižvelgiant į 
tinkamą prieglobsčio prašytojų priėmimą 
ir labai vėluojama vykdant prieglobsčio 
prašymo nagrinėjimo procedūras 
valstybėse narėse;

 primena, kad svarbu suteikti tinkamus 
finansinius pajėgumus siekiant remti 
bendros Europos prieglobsčio sistemos 
kūrimą, parodyti konkretų solidarumą su 
valstybėmis narėmis, į kurias plūsta 
didžiausi migrantų ir prieglobsčio 
prašytojų srautai, taip pat užtikrinti 
veiksmingas ir sąžiningas prieglobsčio 
prašymo nagrinėjimo ir grąžinimo 
procedūras; prašo biudžete padidinti 
Prieglobsčio ir migracijos fondui 
skiriamus įsipareigojimų asignavimus, 
kad jie siektų bent 2020 m. lygį, t. y. 
1 228,7 mln. EUR;

Or. en

Pakeitimas 14
Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Nathalie Loiseau, Anna 
Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, Michal Šimečka

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. yra labai susirūpinęs dėl 
Viduržemio jūroje nuolat žūstančių 
žmonių, nes nėra veikiančių paieškos ir 
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gelbėjimo pajėgumų; laikosi nuomonės, 
kad atsakomybė už paiešką ir gelbėjimą 
tenka valstybei ir ši atsakomybė negali 
būti palikta nevalstybiniams subjektams; 
ragina Komisiją nedelsiant sukurti fondą 
siekiant remti ES paieškos ir gelbėjimo 
misijos Viduržemio jūroje sukūrimą;

Or. en

Pakeitimas 15
Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, 
Michal Šimečka

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. mano, kad Europos narkotikų ir 
narkomanijos stebėsenos centrui pasiūlyto 
nedidelio finansavimo padidinimo 
(+ 1,8 proc.) nepakaks, kad būtų laikomasi 
jo teisinių įsipareigojimų, kylančių iš 
Tarnybos nuostatų ir jo nuomos sutarčių; 
be to, pabrėžia, kad Centrui 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; todėl prašo padidinti 
Centro biudžetą iki 18 100 000 EUR;

4. mano, kad Europos narkotikų ir 
narkomanijos stebėsenos centrui pasiūlyto 
nedidelio finansavimo padidinimo 
(+ 1,8 proc.) nepakaks, kad būtų laikomasi 
jo teisinių įsipareigojimų, kylančių iš 
Tarnybos nuostatų ir jo nuomos sutarčių; 
be to, pabrėžia, kad Centrui 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 mažmeninė narkotikų 
vertė Europoje yra 30 mlrd. EUR per 
metus, ir kad 2019 m. ES konfiskuota 100 
tonų kokaino; todėl prašo padidinti Centro 
biudžetą iki 18 100 000 EUR;

Or. en

Pakeitimas 16
Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, 
Michal Šimečka
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Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. atkreipia dėmesį į pasiūlymą 
Europos Sąjungos teisėsaugos 
bendradarbiavimo agentūrai (Europolui) 
skirtus asignavimus padidinti 11,5 proc., 
nekeičiant statutinių darbuotojų skaičiaus; 
primena, kad Agentūros prašoma teikti 
didesnę operatyvinę paramą valstybėms 
narėms ir, paprašius, Agentūra neseniai 
pradėjo naujas iniciatyvas, pvz., Europos 
kovos su finansiniais ir ekonominiais 
nusikaltimais centrą ir inovacijų 
laboratoriją, kurioms reikia papildomo 
finansavimo; tikisi, kad Agentūros 
užduotys 2021 m. bus dar labiau išplėstos, 
atliekant būsimą Agentūros įgaliojimų 
peržiūrą; todėl mano, kad, atsižvelgiant į 
Agentūros prašymą, jai turėtų būti skirta 
184 900 000 EUR; prašo į Agentūros 
personalo planą įtraukti dar 63 etatus;

5. atkreipia dėmesį į pasiūlymą 
Europos Sąjungos teisėsaugos 
bendradarbiavimo agentūrai (Europolui) 
skirtus asignavimus padidinti 11,5 proc., 
nekeičiant statutinių darbuotojų skaičiaus; 
primena, kad Europolo prašoma teikti 
daugiau analizės ir operatyvinės paramos, 
priemonių ir inovacijų valstybių narių 
teisėsaugos institucijoms tokiose srityse, 
kaip kova su terorizmu ir jo finansavimu, 
radikalizacija ir ekstremizmu, neteisėtu 
migrantų gabenimu, prekyba narkotikais 
arba kibernetiniais nusikaltimais, ir, 
paprašius, Europolas neseniai pradėjo 
naujas iniciatyvas, pvz., Europos kovos su 
finansiniais ir ekonominiais nusikaltimais 
centrą ir inovacijų laboratoriją, kurioms 
reikia papildomo finansavimo; taip pat 
pabrėžia, kad per pandemiją suaktyvėjo 
nusikalstama veikla, pvz., kibernetiniai 
išpuoliai ir nusikaltimai, prievarta prieš 
vaikus ir jų išnaudojimas internete bei 
prekių klastojimas, ir pastaraisiais metais 
suintensyvėjo nauja veikla, pvz., 
nusikaltimai aplinkai, o tai rodo, kad 
nusikaltėliai sugeba prisitaikyti ir yra 
lankstūs ir kad Europolas turi atitinkamai 
prisitaikyti; tikisi, kad Agentūros užduotys 
2021 m. bus dar labiau išplėstos, atliekant 
būsimą Agentūros įgaliojimų peržiūrą; 
todėl mano, kad, atsižvelgiant į Agentūros 
prašymą, jai turėtų būti skirta 184 900 000 
EUR; prašo į Agentūros personalo planą 
įtraukti dar 63 etatus;

Or. en

Pakeitimas 17
Tomas Tobé

Nuomonės projektas
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5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. atkreipia dėmesį į pasiūlymą 
Europos Sąjungos teisėsaugos 
bendradarbiavimo agentūrai (Europolui) 
skirtus asignavimus padidinti 11,5 proc., 
nekeičiant statutinių darbuotojų skaičiaus; 
primena, kad Agentūros prašoma teikti 
didesnę operatyvinę paramą valstybėms 
narėms ir, paprašius, Agentūra neseniai 
pradėjo naujas iniciatyvas, pvz., Europos 
kovos su finansiniais ir ekonominiais 
nusikaltimais centrą ir inovacijų 
laboratoriją, kurioms reikia papildomo 
finansavimo; tikisi, kad Agentūros 
užduotys 2021 m. bus dar labiau išplėstos, 
atliekant būsimą Agentūros įgaliojimų 
peržiūrą; todėl mano, kad, atsižvelgiant į 
Agentūros prašymą, jai turėtų būti skirta 
184 900 000 EUR; prašo į Agentūros 
personalo planą įtraukti dar 63 etatus;

5. atkreipia dėmesį į pasiūlymą 
Europos Sąjungos teisėsaugos 
bendradarbiavimo agentūrai (Europolui) 
skirtus asignavimus padidinti 11,5 proc., 
nekeičiant statutinių darbuotojų skaičiaus; 
primena, kad Agentūros prašoma teikti 
didesnę operatyvinę paramą valstybėms 
narėms ir, paprašius, Agentūra neseniai 
pradėjo naujas iniciatyvas, pvz., Europos 
kovos su finansiniais ir ekonominiais 
nusikaltimais centrą ir inovacijų 
laboratoriją, kurioms reikia papildomo 
finansavimo; tikisi, kad Agentūros 
užduotys 2021 m. bus dar labiau išplėstos, 
atliekant būsimą Agentūros įgaliojimų 
peržiūrą; todėl mano, kad, atsižvelgiant į 
Agentūros prašymą, jai turėtų būti skirta 
184 900 000 EUR; prašo į Agentūros 
personalo planą įtraukti dar 63 etatus; 
mano, kad Europolui turėtų būti skirta 
pakankamai išteklių siekiant sudaryti 
agentūrai galimybes kovoti su 
organizuotais turtiniais 
nusikaltimais; nurodo, kad Europolas 
turėtų įsteigti naują centrą, kad būtų 
užkirstas kelias organizuotiems turtiniams 
nusikaltimams Europoje;

Or. en

Pakeitimas 18
Sabrina Pignedoli, Laura Ferrara

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. atkreipia dėmesį į pasiūlymą 
Europos Sąjungos teisėsaugos 
bendradarbiavimo agentūrai (Europolui) 
skirtus asignavimus padidinti 11,5 proc., 
nekeičiant statutinių darbuotojų skaičiaus; 

5. atkreipia dėmesį į pasiūlymą 
Europos Sąjungos teisėsaugos 
bendradarbiavimo agentūrai (Europolui) 
skirtus asignavimus padidinti 11,5 proc., 
nekeičiant statutinių darbuotojų skaičiaus; 
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primena, kad Agentūros prašoma teikti 
didesnę operatyvinę paramą valstybėms 
narėms ir, paprašius, Agentūra neseniai 
pradėjo naujas iniciatyvas, pvz., Europos 
kovos su finansiniais ir ekonominiais 
nusikaltimais centrą ir inovacijų 
laboratoriją, kurioms reikia papildomo 
finansavimo; tikisi, kad Agentūros 
užduotys 2021 m. bus dar labiau išplėstos, 
atliekant būsimą Agentūros įgaliojimų 
peržiūrą; todėl mano, kad, atsižvelgiant į 
Agentūros prašymą, jai turėtų būti skirta 
184 900 000 EUR; prašo į Agentūros 
personalo planą įtraukti dar 63 etatus;

ypač yra susirūpinęs dėl to, kad 
nedidinami Europolo žmogiškieji ištekliai, 
nes dėl to bus pakenkta Europolo 
plėtojimui ir operacinei veiklai 2021 m.; 
primena, kad Agentūros prašoma teikti 
didesnę operatyvinę paramą valstybėms 
narėms ir, paprašius, Agentūra neseniai 
pradėjo naujas iniciatyvas, pvz., Europos 
kovos su finansiniais ir ekonominiais 
nusikaltimais centrą ir inovacijų 
laboratoriją, kurioms reikia papildomo 
finansavimo; tikisi, kad Agentūros 
užduotys 2021 m. bus dar labiau išplėstos, 
atliekant būsimą Agentūros įgaliojimų 
peržiūrą; todėl mano, kad, atsižvelgiant į 
Agentūros prašymą, jai turėtų būti skirta 
184 900 000 EUR; prašo į Agentūros 
personalo planą įtraukti dar 63 etatus;

Or. en

Pakeitimas 19
Domènec Ruiz Devesa

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. atkreipia dėmesį į pasiūlymą 
Europos Sąjungos teisėsaugos 
bendradarbiavimo agentūrai (Europolui) 
skirtus asignavimus padidinti 11,5 proc., 
nekeičiant statutinių darbuotojų skaičiaus; 
primena, kad Agentūros prašoma teikti 
didesnę operatyvinę paramą valstybėms 
narėms ir, paprašius, Agentūra neseniai 
pradėjo naujas iniciatyvas, pvz., Europos 
kovos su finansiniais ir ekonominiais 
nusikaltimais centrą ir inovacijų 
laboratoriją, kurioms reikia papildomo 
finansavimo; tikisi, kad Agentūros 
užduotys 2021 m. bus dar labiau išplėstos, 
atliekant būsimą Agentūros įgaliojimų 
peržiūrą; todėl mano, kad, atsižvelgiant į 
Agentūros prašymą, jai turėtų būti skirta 
184 900 000 EUR; prašo į Agentūros 

5. atkreipia dėmesį į pasiūlymą 
Europos Sąjungos teisėsaugos 
bendradarbiavimo agentūrai (Europolui) 
skirtus asignavimus padidinti 11,5 proc., 
nekeičiant statutinių darbuotojų skaičiaus; 
primena, kad Agentūros prašoma teikti 
didesnę operatyvinę paramą valstybėms 
narėms ir, paprašius, Agentūra neseniai 
pradėjo naujas iniciatyvas, pvz., Europos 
kovos su finansiniais ir ekonominiais 
nusikaltimais centrą ir inovacijų 
laboratoriją, kurioms reikia papildomo 
finansavimo; todėl mano, kad Agentūrai 
turėtų būti skirta 181 325 177 EUR; prašo į 
Agentūros personalo planą įtraukti dar 
47 etatus;
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personalo planą įtraukti dar 63 etatus;

Or. en

Pakeitimas 20
Gwendoline Delbos-Corfield

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. atkreipia dėmesį į pasiūlymą 
Europos Sąjungos teisėsaugos 
bendradarbiavimo agentūrai (Europolui) 
skirtus asignavimus padidinti 11,5 proc., 
nekeičiant statutinių darbuotojų skaičiaus; 
primena, kad Agentūros prašoma teikti 
didesnę operatyvinę paramą valstybėms 
narėms ir, paprašius, Agentūra neseniai 
pradėjo naujas iniciatyvas, pvz., Europos 
kovos su finansiniais ir ekonominiais 
nusikaltimais centrą ir inovacijų 
laboratoriją, kurioms reikia papildomo 
finansavimo; tikisi, kad Agentūros 
užduotys 2021 m. bus dar labiau išplėstos, 
atliekant būsimą Agentūros įgaliojimų 
peržiūrą; todėl mano, kad, atsižvelgiant į 
Agentūros prašymą, jai turėtų būti skirta 
184 900 000 EUR; prašo į Agentūros 
personalo planą įtraukti dar 63 etatus;

5. atkreipia dėmesį į pasiūlymą 
Europos Sąjungos teisėsaugos 
bendradarbiavimo agentūrai (Europolui) 
skirtus asignavimus padidinti 11,5 proc. ir 
nekeisti statutinių darbuotojų skaičiaus; 
pažymi, kad Agentūros prašoma teikti 
didesnę operatyvinę paramą valstybėms 
narėms ir kad ji neseniai pradėjo naujas 
iniciatyvas, pvz., Europos kovos su 
finansiniais ir ekonominiais nusikaltimais 
centrą ir inovacijų laboratoriją; taip pat 
pažymi, kad Europolo užduotys 2021 m. 
gali būti dar labiau išplėstos, atliekant 
būsimą Agentūros įgaliojimų peržiūrą, ir 
primena, kad bet koks galimas Europolo 
įgaliojimų išplėtimas turėtų būti 
atliekamas kartu didinant parlamentinį 
tikrinimą;

Or. en

Pakeitimas 21
Pernando Barrena Arza

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. atkreipia dėmesį į pasiūlymą 
Europos Sąjungos teisėsaugos 
bendradarbiavimo agentūrai (Europolui) 

5. atkreipia dėmesį į pasiūlymą 
Europos Sąjungos teisėsaugos 
bendradarbiavimo agentūrai (Europolui) 
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skirtus asignavimus padidinti 11,5 proc., 
nekeičiant statutinių darbuotojų 
skaičiaus; primena, kad Agentūros 
prašoma teikti didesnę operatyvinę paramą 
valstybėms narėms ir, paprašius, Agentūra 
neseniai pradėjo naujas iniciatyvas, pvz., 
Europos kovos su finansiniais ir 
ekonominiais nusikaltimais centrą ir 
inovacijų laboratoriją, kurioms reikia 
papildomo finansavimo; tikisi, kad 
Agentūros užduotys 2021 m. bus dar 
labiau išplėstos, atliekant būsimą 
Agentūros įgaliojimų peržiūrą; todėl 
mano, kad, atsižvelgiant į Agentūros 
prašymą, jai turėtų būti skirta 
184 900 000 EUR; prašo į Agentūros 
personalo planą įtraukti dar 63 etatus;

skirtus asignavimus padidinti 11,5 proc.; 
pažymi, kad Agentūros prašoma teikti 
didesnę operatyvinę paramą valstybėms 
narėms ir Agentūra neseniai pradėjo naujas 
iniciatyvas, pvz., Europos kovos su 
finansiniais ir ekonominiais nusikaltimais 
centrą ir inovacijų laboratoriją; vis dėlto 
mano, kad Europolo biudžeto didinimas 
neturėtų būti prioritetas, ir siūlo išlaikyti 
Europolo biudžetą tokio pat lygio kaip ir 
2020 m; mano, kad sprendimas dėl 
papildomo finansavimo ir etatų 
atsižvelgiant į būsimą Europolo įgaliojimų 
peržiūrą gali būti priimtas tik pasibaigus 
teisėkūros procesui; primena, kad 
užduočių išplėtimas reikštų daugiau 
darbo EDAPP;

Or. en

Pakeitimas 22
Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Michal Šimečka

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia, koks svarbus yra 
integruotas sienų valdymas siekiant 
užtikrinti Šengeno erdvės veikimą; 
pabrėžia svarbų Europos sienų ir pakrančių 
apsaugos agentūros (FRONTEX) 
vaidmenį šioje srityje ir ragina gerokai 
padidinti 2021 m. biudžetą iki 838 000 000 
EUR, kad Agentūra galėtų kurti ir mokyti 
savo nuolatines pajėgas, taip pat pirkti 
nuosavą įrangą ir taip sudaryti sąlygas 
sėkmingai dislokuoti šias pajėgas ir teikti 
operatyvinę paramą valstybėms narėms 
prie išorės sienų;

6. pabrėžia, koks svarbus yra 
integruotas sienų valdymas siekiant 
užtikrinti Šengeno erdvės veikimą; pažymi, 
kad COVID-19 protrūkis parodė, kokiu 
mastu sienų valdymas daro poveikį 
įvairioms sritims, ne tik saugumui ir 
migracijai, bet ir judumui; pabrėžia 
svarbų Europos sienų ir pakrančių 
apsaugos pajėgų (FRONTEX) vaidmenį 
šioje srityje; apgailestauja, kad Komisijos 
pasiūlymas neatitinka numatomo 
biudžeto, nurodyto prie Agentūros 
reglamento pridėtoje finansinėje 
ataskaitoje, todėl FRONTEX gali 
nepavykti iki 2024 m. sukurti nuolatinio 
Europos pasienio korpuso, kaip to prašė 
Europos Komisijos pirmininkė; pabrėžia, 
kad norint įdarbinti, mokyti ir dislokuoti 
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10 000 pasienio ir pakrančių apsaugos 
pareigūnų reikia ypatingų išteklių, kurių 
negalima sumažinti; ragina gerokai 
padidinti 2021 m. biudžetą iki 838 000 000 
EUR, kad Agentūra 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;

Or. en

Pakeitimas 23
Domènec Ruiz Devesa

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia, koks svarbus yra 
integruotas sienų valdymas siekiant 
užtikrinti Šengeno erdvės veikimą; 
pabrėžia svarbų Europos sienų ir 
pakrančių apsaugos agentūros 
(FRONTEX) vaidmenį šioje srityje ir 
ragina gerokai padidinti 2021 m. biudžetą 
iki 838 000 000 EUR, kad Agentūra galėtų 
kurti ir mokyti savo nuolatines pajėgas, 
taip pat pirkti nuosavą įrangą ir taip 
sudaryti sąlygas sėkmingai dislokuoti šias 
pajėgas ir teikti operatyvinę paramą 
valstybėms narėms prie išorės sienų;

6. atkreipia dėmesį į Europos sienų ir 
pakrančių apsaugos agentūros 
(FRONTEX) vaidmenį koordinuojant ir 
plėtojant integruotą Europos sienų 
valdymą; todėl ragina padidinti 2021 m. 
biudžetą iki 770 365 795 EUR, kad 
Agentūra 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; 
apgailestauja, kad jūroje žūstančių 
žmonių skaičius vis didėja, atsižvelgiant į 
tai, kad Viduržemio jūroje nėra paieškos 
ir gelbėjimo pajėgų; siūlo, kad bet koks 
išteklių padidinimas taip pat būtų 
naudojamas gyvybėms jūroje gelbėti ir 
FRONTEX vykdomai pagrindinių teisių 
padėties stebėsenai sustiprinti;

Or. en
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Pakeitimas 24
Gwendoline Delbos-Corfield

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia, koks svarbus yra 
integruotas sienų valdymas siekiant 
užtikrinti Šengeno erdvės veikimą; 
pabrėžia svarbų Europos sienų ir pakrančių 
apsaugos agentūros (FRONTEX) 
vaidmenį šioje srityje ir ragina gerokai 
padidinti 2021 m. biudžetą iki 838 000 000 
EUR, kad Agentūra galėtų kurti ir mokyti 
savo nuolatines pajėgas, taip pat pirkti 
nuosavą įrangą ir taip sudaryti sąlygas 
sėkmingai dislokuoti šias pajėgas ir teikti 
operatyvinę paramą valstybėms narėms 
prie išorės sienų;

6. pabrėžia, koks svarbus yra 
integruotas sienų valdymas siekiant 
užtikrinti Šengeno erdvės veikimą; 
pabrėžia Europos sienų ir pakrančių 
apsaugos pajėgų (FRONTEX) vaidmenį 
šioje srityje ir primena, kad būtent ši 
agentūra per pastaruosius metus sulaukė 
didžiausio biudžeto padidinimo;

Or. en

Pakeitimas 25
Pernando Barrena Arza

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia, koks svarbus yra 
integruotas sienų valdymas siekiant 
užtikrinti Šengeno erdvės veikimą; 
pabrėžia svarbų Europos sienų ir 
pakrančių apsaugos agentūros 
(FRONTEX) vaidmenį šioje srityje ir 
ragina gerokai padidinti 2021 m. biudžetą 
iki 838 000 000 EUR, kad Agentūra 
galėtų kurti ir mokyti savo nuolatines 
pajėgas, taip pat pirkti nuosavą įrangą ir 
taip sudaryti sąlygas sėkmingai dislokuoti 
šias pajėgas ir teikti operatyvinę paramą 
valstybėms narėms prie išorės sienų;

6. reiškia susirūpinimą dėl 
gausėjančių pagrindinių teisių pažeidimų 
prie ES išorės sienų; mano, kad per 
daugelį metų FRONTEX skirtas didelis 
biudžetas turėtų būti naudojamas siekiant 
užtikrinti saugų ir teisėtą patekimą į 
Europos Sąjungą ir trumpuoju 
laikotarpiu vykdyti paieškos ir gelbėjimo 
operacijas visoje Europoje siekiant 
išgelbėti gyvybes jūroje;

Or. en
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Pakeitimas 26
Karlo Ressler

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. pabrėžia, koks svarbus yra 
integruotas sienų valdymas siekiant 
užtikrinti Šengeno erdvės veikimą; 
pabrėžia svarbų Europos sienų ir pakrančių 
apsaugos agentūros (FRONTEX) vaidmenį 
šioje srityje ir ragina gerokai padidinti 
2021 m. biudžetą iki 838 000 000 EUR, 
kad Agentūra galėtų kurti ir mokyti savo 
nuolatines pajėgas, taip pat pirkti nuosavą 
įrangą ir taip sudaryti sąlygas sėkmingai 
dislokuoti šias pajėgas ir teikti operatyvinę 
paramą valstybėms narėms prie išorės 
sienų;

6. pabrėžia, koks svarbus yra 
integruotas sienų valdymas siekiant 
užtikrinti Šengeno erdvės veikimą ir 
tolesnę integraciją; pabrėžia svarbų 
Europos sienų ir pakrančių apsaugos 
agentūros (FRONTEX) vaidmenį šioje 
srityje ir ragina gerokai padidinti 2021 m. 
biudžetą iki 838 000 000 EUR, kad 
Agentūra galėtų kurti ir mokyti savo 
nuolatines pajėgas, taip pat pirkti nuosavą 
įrangą ir taip sudaryti sąlygas sėkmingai 
dislokuoti šias pajėgas ir teikti operatyvinę 
paramą valstybėms narėms prie išorės 
sienų;

Or. en

Pakeitimas 27
Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Michal Šimečka

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. atkreipia dėmesį į sumažėjusius 
įsipareigojimų asignavimus (-5 proc.) ir 
padidėjusius mokėjimų asignavimus 
(12 proc.), skiriamus eu-LISA; pabrėžia 
svarbų Agentūros vaidmenį tinkamai 
įgyvendinant ES didelės apimties IT 
sistemas laisvės, saugumo ir teisingumo 
erdvėje (AIS, ETIAS, ECRIS-TCN, 
EURODAC, VIS, SIS), valdant jų 
operacijas ir užtikrinant sąveiką tarp šių 
sistemų, kad sienos valdymo ir teisėsaugos 
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institucijoms būtų teikiami greitesni ir 
patikimesni duomenys; apgailestauja, kad 
Komisijos pasiūlymas neatitinka eu-LISA 
prašymo dėl personalo; prašo numatyti 14 
papildomų darbuotojų siekiant remti 
informacijos tinklų ir duomenų bazių 
apsaugą, Agentūros veiklos vietų 
išplėtimo projektą ir valdybos veiklą;

Or. en

Pakeitimas 28
Sabrina Pignedoli, Laura Ferrara

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. pabrėžia lemiamą Europolo 
vaidmenį užtikrinant ES piliečių saugumą 
ir paramą nacionalinėms teisėsaugos 
institucijoms kovojant su nuolat 
kintančiomis grėsmėmis saugumui; 
atkreipia dėmesį į COVID-19 krizės 
poveikį Europos organizuoto 
nusikalstamumo aplinkai ir 
nusikalstamos veiklos didėjimą 
konkrečiose srityse, tokiose kaip 
seksualinė prievarta prieš vaikus internete 
ir prekių klastojimas; pabrėžia, kad po 
COVID pandemijos vykdomos 
ekonomikos gaivinimo pastangos 
reikalauja aukščiausio lygio budrumo, 
siekiant užkirsti kelią nusikalstamam 
įsiskverbimui į teisėtą ekonomiką ir kovoti 
su juo; mano, kad laikydamosi ES 
suderinto požiūrio, ES agentūros ir 
įstaigos, tokios kaip Europolas, Europos 
prokuratūra, Eurojustas ir OLAF, gali 
prisidėti kovojant su organizuotu 
nusikalstamumu ir galimu sukčiavimu 
panaudojant ES biudžeto lėšas, skirtas 
ekonomikos gaivinimui;

Or. en
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Pakeitimas 29
Pernando Barrena Arza

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. ragina sukurti naują biudžeto 
eilutę, skirtą paieškos ir gelbėjimo 
operacijoms remti, kad būtų užtikrinta 
galimybė naudotis tarptautine apsauga 
pagal valstybių narių įsipareigojimus 
žmogaus teisių ir jūrų teisės srityje, 
įskaitant teisę į gyvybę ir negrąžinimo 
principą;

Or. en

Pakeitimas 30
Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Michal Šimečka

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. atkreipia dėmesį į Europos 
prokuratūros (toliau – Europos 
prokuratūra) vertinimą, kad ji pirmais savo 
veiklos metais tvarkys informaciją, 
prilygstančią 4 300 bylų ir 2 000 tyrimų; 
tikisi, kad ateinančiais metais darbo krūvis 
toliau didės; primena, kad Europos 
prokuratūra yra prokuratūra, turinti 
privalomuosius įgaliojimus; susirūpinęs 
atkreipia dėmesį į 2021 m. ES biudžeto 
projekte pasiūlytą žemą finansavimo lygį; 
pabrėžia, kad reikės gerokai – iki 
55 000 000 EUR – padidinti finansavimą, 
kad Europos prokuratūra galėtų įvykdyti 
savo teisinį įsipareigojimą išversti didelį 
kiekį dokumentų, kurie perduodami 
teisėjams nacionaliniu lygmeniu, ir skirti 

7. atkreipia dėmesį į Europos 
prokuratūros (toliau – Europos 
prokuratūra) vertinimą, kad ji pirmais savo 
veiklos metais tvarkys informaciją, 
prilygstančią 4 300 bylų ir 2 000 tyrimų; 
mano, kad ateinančiais metais darbo krūvis 
dar padidės ir sieks 3 700 bylų 2027 m., 
turint omenyje bendrą ES finansinių 
interesų padidėjimą kitoje DFP ir 
ekonomikos gaivinimo plane; primena, 
kad Europos prokuratūra yra prokuratūra, 
turinti privalomuosius įgaliojimus; yra 
labai susirūpinęs dėl mažo finansavimo 
lygio, siūlomo ES 2021 m. biudžeto 
projekte, ir darbuotojų skaičiaus, 
sudarančio tik pusę to, ko paprašė 
Europos prokuratūra; mano, kad toks 
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jai prašomus 140 Europos deleguotųjų 
prokurorų ir 219 darbuotojų;

pasiūlymas turėtų didelį neigiamą poveikį 
naujosios agentūros gebėjimui pradėti 
savo veiklą ir vykdyti savo įgaliojimus, ir 
pabrėžia, kad reikės gerokai – iki 
55 000 000 EUR – padidinti finansavimą, 
kad Europos prokuratūra galėtų įvykdyti 
savo teisinį įsipareigojimą išversti didelį 
kiekį dokumentų, kurie perduodami 
teisėjams nacionaliniu lygmeniu, ir skirti 
jai prašomus 140 Europos deleguotųjų 
prokurorų ir 219 darbuotojų;

Or. en

Pakeitimas 31
Karlo Ressler

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. atkreipia dėmesį į Europos 
prokuratūros (toliau – Europos 
prokuratūra) vertinimą, kad ji pirmais savo 
veiklos metais tvarkys informaciją, 
prilygstančią 4 300 bylų ir 2 000 tyrimų; 
tikisi, kad ateinančiais metais darbo krūvis 
toliau didės; primena, kad Europos 
prokuratūra yra prokuratūra, turinti 
privalomuosius įgaliojimus; susirūpinęs 
atkreipia dėmesį į 2021 m. ES biudžeto 
projekte pasiūlytą žemą finansavimo lygį; 
pabrėžia, kad reikės gerokai – iki 
55 000 000 EUR – padidinti finansavimą, 
kad Europos prokuratūra galėtų įvykdyti 
savo teisinį įsipareigojimą išversti didelį 
kiekį dokumentų, kurie perduodami 
teisėjams nacionaliniu lygmeniu, ir skirti 
jai prašomus 140 Europos deleguotųjų 
prokurorų ir 219 darbuotojų;

7. atkreipia dėmesį į Europos 
prokuratūros (toliau – Europos 
prokuratūra) vertinimą, kad ji pirmais savo 
veiklos metais tvarkys informaciją, 
prilygstančią 4 300 bylų ir 2 000 tyrimų; 
tikisi, kad ateinančiais metais darbo krūvis 
toliau didės; primena, kad Europos 
prokuratūra yra prokuratūra, turinti 
privalomuosius įgaliojimus; susirūpinęs 
atkreipia dėmesį į 2021 m. ES biudžeto 
projekte pasiūlytą žemą finansavimo lygį; 
pabrėžia, kad reikės gerokai – iki 
55 000 000 EUR – padidinti finansavimą, 
kad Europos prokuratūra galėtų įvykdyti 
savo teisinį įsipareigojimą išversti didelį 
kiekį dokumentų, kurie perduodami 
teisėjams nacionaliniu lygmeniu, padengti 
įdarbinimo ir su personalu susijusias 
išlaidas, ypač saugumo infrastruktūrai, ir 
skirti jai prašomus 140 Europos 
deleguotųjų prokurorų ir 219 darbuotojų;

Or. en
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Pakeitimas 32
Gwendoline Delbos-Corfield

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. atkreipia dėmesį į Europos 
prokuratūros (toliau – Europos 
prokuratūra) vertinimą, kad ji pirmais savo 
veiklos metais tvarkys informaciją, 
prilygstančią 4 300 bylų ir 2 000 tyrimų; 
tikisi, kad ateinančiais metais darbo krūvis 
toliau didės; primena, kad Europos 
prokuratūra yra prokuratūra, turinti 
privalomuosius įgaliojimus; susirūpinęs 
atkreipia dėmesį į 2021 m. ES biudžeto 
projekte pasiūlytą žemą finansavimo lygį; 
pabrėžia, kad reikės gerokai – iki 
55 000 000 EUR – padidinti finansavimą, 
kad Europos prokuratūra galėtų įvykdyti 
savo teisinį įsipareigojimą išversti didelį 
kiekį dokumentų, kurie perduodami 
teisėjams nacionaliniu lygmeniu, ir skirti 
jai prašomus 140 Europos deleguotųjų 
prokurorų ir 219 darbuotojų;

7. atkreipia dėmesį į Europos 
prokuratūros (toliau – Europos 
prokuratūra) vertinimą, kad ji pirmais savo 
veiklos metais tvarkys informaciją, 
prilygstančią 4 300 bylų ir 2 000 tyrimų; 
tikisi, kad ateinančiais metais darbo krūvis 
toliau didės; primena, kad Europos 
prokuratūra yra prokuratūra, turinti 
privalomuosius įgaliojimus; susirūpinęs 
atkreipia dėmesį į 2021 m. ES biudžeto 
projekte pasiūlytą žemą finansavimo lygį; 
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 
teisėjams nacionaliniu lygmeniu, ir skirti 
jai prašomus 140 Europos deleguotųjų 
prokurorų ir 219 darbuotojų;

Or. en

Pakeitimas 33
Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, 
Michal Šimečka

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. pabrėžia, kad ekonomikos 
gaivinimo planas yra nauja galimybė 
nusikaltėliams gauti pelną ir pasisavinti 
lėšas, skirtas darbo vietoms išsaugoti ir 
teisėtai ekonomikai Europoje remti; 
mano, kad 2021 m. turėtų būti sustiprinta 
kova su sukčiavimu panaudojant ES 
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biudžeto lėšas, korupcija, pinigų plovimu, 
nusikalstamų veikų finansavimu; 
atsižvelgdamas į tai, pabrėžia tinkamo 
finansavimo svarbą Europos TVR 
agentūroms, ypač Europolui, Europos 
prokuratūrai, CEPOL, OLAF ir 
Eurojustui;

Or. en

Pakeitimas 34
Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, 
Michal Šimečka

Nuomonės projektas
7 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7b. palankiai vertina liepos 24 d. 
Komisijos paskelbtą naują Saugumo 
sąjungos strategiją, kurioje daugiausia 
dėmesio skiriama ypatingos svarbos 
infrastruktūros objektų apsaugai, kovai su 
elektroniniais nusikaltimais, reagavimui į 
hibridines grėsmes ir organizuotą 
nusikalstamumą; taip pat atkreipia 
dėmesį į tris pateiktus veiksmų planus, 
susijusius su seksualine prievarta prieš 
vaikus internete, šaunamaisiais ginklais ir 
narkotikais; todėl mano, kad būtina skirti 
tinkamą finansavimą iš Sąjungos 
biudžeto, kad Europos teisingumo ir 
vidaus reikalų agentūros galėtų pasiekti 
šiuos tikslus;

Or. en

Pakeitimas 35
Gwendoline Delbos-Corfield

Nuomonės projektas
9 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

9. apgailestauja, kad Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 
biudžetas sumažintas 0,4 proc.; vietoj to, 
prašo padidinti Agentūros įsipareigojimų ir 
mokėjimų asignavimus iki 24 600 000 
EUR; ragina į Agentūros etatų planą 
įtraukti dvi AD 6 kategorijos pareigybes ir 
dvi IV pareigų grupės sutartininkų 
pareigybes; pabrėžia, kad be pakankamų 
finansinių ir personalo išteklių Agentūra 
gali nesugebėti įgyvendinti projektų, 
kuriais tenkinami nustatyti poreikiai;

9. labai apgailestauja, kad Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 
(FRA) biudžetas sumažintas 0,4 proc.; 
ragina padidinti Agentūros įsipareigojimų 
ir mokėjimų asignavimus bent jau pagal 
pradinį Agentūros prašymą (24 600 000 
EUR), taip pat atsižvelgti į dideles 
papildomas FRA pastangas atidžiai stebėti 
pagrindinėms teisėms daromą poveikį 
COVID-19 metu;

 apgailestauja dėl to, kad per pastaruosius 
metus FRA biudžetas vos padidėjo, ir 
pabrėžia, kad tai gali turėti įtakos FRA 
vykdomo darbo, kuris pasirodė esantis 
labai vertingas ES politikai, kokybei;

 ragina į Agentūros etatų planą įtraukti dvi 
AD 6 kategorijos pareigybes ir dvi IV 
pareigų grupės sutartininkų pareigybes; 
pabrėžia, kad be pakankamų finansinių ir 
personalo išteklių Agentūra gali nesugebėti 
įgyvendinti projektų, kuriais tenkinami 
nustatyti poreikiai;

Or. en

Pakeitimas 36
Domènec Ruiz Devesa

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. apgailestauja, kad Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 
biudžetas sumažintas 0,4 proc.; vietoj to, 
prašo padidinti Agentūros įsipareigojimų ir 
mokėjimų asignavimus iki 24 600 000 
EUR; ragina į Agentūros etatų planą 
įtraukti dvi AD 6 kategorijos pareigybes ir 
dvi IV pareigų grupės sutartininkų 
pareigybes; pabrėžia, kad be pakankamų 
finansinių ir personalo išteklių Agentūra 

9. apgailestauja, kad Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 
biudžetas sumažintas 0,4 proc.; vietoj to, 
prašo padidinti Agentūros įsipareigojimų ir 
mokėjimų asignavimus iki 24 600 000 
EUR; ragina į Agentūros etatų planą 
įtraukti dvi AD 6 kategorijos pareigybes ir 
dvi IV pareigų grupės sutartininkų 
pareigybes; pabrėžia, kad be pakankamų 
finansinių ir personalo išteklių Agentūra 
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gali nesugebėti įgyvendinti projektų, 
kuriais tenkinami nustatyti poreikiai;

gali nesugebėti įgyvendinti projektų, 
kuriais tenkinami nustatyti poreikiai; 
mano, kad būtina remti agentūrą jai 
imantis atsakomųjų veiksmų reaguojant į 
COVID-19 krizę sąžiningų technologijų 
srityje siekiant apsaugoti visuomenės 
sveikatą, kovoti su smurtu šeimoje, remti 
vyresnio amžiaus žmones ir romus, taip 
pat veiksmus migracijos ir prieglobsčio 
srityje, ypač atsižvelgiant į galimą antrąją 
bangą 2021 m.;

Or. en

Pakeitimas 37
Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa, Nathalie Loiseau, Anna Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, Michal 
Šimečka

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. apgailestauja, kad Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 
biudžetas sumažintas 0,4 proc.; vietoj to, 
prašo padidinti Agentūros įsipareigojimų ir 
mokėjimų asignavimus iki 24 600 000 
EUR; ragina į Agentūros etatų planą 
įtraukti dvi AD 6 kategorijos pareigybes ir 
dvi IV pareigų grupės sutartininkų 
pareigybes; pabrėžia, kad be pakankamų 
finansinių ir personalo išteklių Agentūra 
gali nesugebėti įgyvendinti projektų, 
kuriais tenkinami nustatyti poreikiai;

9. apgailestauja, kad Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 
biudžetas sumažintas 0,4 proc.; vietoj to, 
prašo padidinti Agentūros įsipareigojimų ir 
mokėjimų asignavimus iki 24 600 000 
EUR; ragina į Agentūros etatų planą 
įtraukti dvi AD 6 kategorijos pareigybes ir 
dvi IV pareigų grupės sutartininkų 
pareigybes; pabrėžia, kad be tinkamų 
finansinių ir personalo išteklių Agentūra 
gali nesugebėti įgyvendinti projektų, 
kuriais tenkinami nustatyti poreikiai, visų 
pirma kovojant su diskriminacija ir 
rasizmu, ginant asmenų duomenų 
apsaugą ir pagrindines teises, įskaitant 
prie išorinių sienų, apsaugant migrantus 
ir pabėgėlius, remiant teisingumą ir aukų 
teises;

Or. en
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Pakeitimas 38
Pernando Barrena Arza

Nuomonės projektas
9 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

9. apgailestauja, kad Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 
biudžetas sumažintas 0,4 proc.; vietoj to, 
prašo padidinti Agentūros įsipareigojimų ir 
mokėjimų asignavimus iki 24 600 000 
EUR; ragina į Agentūros etatų planą 
įtraukti dvi AD 6 kategorijos pareigybes ir 
dvi IV pareigų grupės sutartininkų 
pareigybes; pabrėžia, kad be pakankamų 
finansinių ir personalo išteklių Agentūra 
gali nesugebėti įgyvendinti projektų, 
kuriais tenkinami nustatyti poreikiai;

9. apgailestauja, kad Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių agentūros 
biudžetas sumažintas 0,4 proc.; vietoj to, 
prašo padidinti Agentūros įsipareigojimų ir 
mokėjimų asignavimus iki 26 679 000 
EUR; ragina į Agentūros etatų planą 
įtraukti šešias AD 6 kategorijos pareigybes 
ir dvi IV pareigų grupės sutartininkų 
pareigybes; pabrėžia, kad be tinkamų 
finansinių ir personalo išteklių Agentūra 
gali nesugebėti įgyvendinti projektų, kurie 
atitiktų nustatytus poreikius, ir tinkamai 
stebėti pagrindines teises ES;

Or. en

Pakeitimas 39
Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, 
Michal Šimečka

Nuomonės projektas
10 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

10. mano, kad siūlomas asignavimų, 
skirtų Europos Sąjungos bendradarbiavimo 
baudžiamosios teisenos srityje agentūrai 
(Eurojustui), padidinimas yra 
nepakankamas, atsižvelgiant į problemas, 
su kuriomis Agentūra susiduria 
skaitmeninimo srityje, ir į nuolat didėjantį 
bylų skaičių; prašo suteikti Agentūrai 
17 papildomų etatų ir atitinkamai padidinti 
jos biudžetą iki 43 800 000 EUR;

10. mano, kad siūlomas asignavimų, 
skirtų Europos Sąjungos bendradarbiavimo 
baudžiamosios teisenos srityje agentūrai 
(Eurojustui), padidinimas yra 
nepakankamas, atsižvelgiant į problemas, 
su kuriomis Agentūra susiduria 
skaitmeninimo srityje, ir į nuolat didėjantį 
bylų skaičių; prašo suteikti Agentūrai 
21 papildomą etatą ir atitinkamai padidinti 
jos biudžetą iki 43 800 000 EUR;

Or. en
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Pakeitimas 40
Gwendoline Delbos-Corfield

Nuomonės projektas
10 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

10. mano, kad siūlomas asignavimų, 
skirtų Europos Sąjungos bendradarbiavimo 
baudžiamosios teisenos srityje agentūrai 
(Eurojustui), padidinimas yra 
nepakankamas, atsižvelgiant į problemas, 
su kuriomis Agentūra susiduria 
skaitmeninimo srityje, ir į nuolat didėjantį 
bylų skaičių; prašo suteikti Agentūrai 
17 papildomų etatų ir atitinkamai padidinti 
jos biudžetą iki 43 800 000 EUR;

10. mano, kad siūlomas asignavimų, 
skirtų Europos Sąjungos bendradarbiavimo 
baudžiamosios teisenos srityje agentūrai 
(Eurojustui), padidinimas yra 
nepakankamas, atsižvelgiant į problemas, 
su kuriomis Agentūra susiduria dėl nuolat 
didėjančio bylų skaičiaus; prašo suteikti 
Agentūrai 17 papildomų etatų ir 
atitinkamai padidinti jos biudžetą iki 
43 800 000 EUR;

Or. en

Pakeitimas 41
Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, 
Michal Šimečka

Nuomonės projektas
11 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

11. Palankiai vertina pasiūlymą 
16,5 proc. padidinti Europos prieglobsčio 
paramos biuro įsipareigojimų ir mokėjimų 
asignavimus, tačiau apgailestauja, kad 
etatų plane atitinkamai nepadidintas etatų 
skaičius; todėl prašo padidinti Paramos 
biuro etatų planą papildomais 50 etatų; 
primena, kad Paramos biuras planuoja per 
visą naująjį programavimo laikotarpį 
išlaikyti tokį patį darbuotojų skaičių, kokio 
buvo prašoma 2021 m., tačiau pabrėžia, 
kad, jei bus priimtas naujas reglamentas dėl 
Europos Sąjungos prieglobsčio agentūros, 
reikės papildomų darbuotojų; pabrėžia, kad 

11. Palankiai vertina pasiūlymą 
16,5 proc. padidinti Europos prieglobsčio 
paramos biuro įsipareigojimų ir mokėjimų 
asignavimus, tačiau apgailestauja, kad 
etatų plane atitinkamai nepadidintas etatų 
skaičius; todėl prašo padidinti Paramos 
biuro etatų planą papildomais 50 etatų; 
primena, kad Paramos biuras planuoja per 
visą naująjį programavimo laikotarpį 
išlaikyti tokį patį darbuotojų skaičių, kokio 
buvo prašoma 2021 m., tačiau pabrėžia, 
kad, jei bus priimtas naujas reglamentas dėl 
Europos Sąjungos prieglobsčio agentūros, 
reikės papildomų darbuotojų; primena, kad 
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papildomi darbuotojai sustiprins vietoje 
vykdomas operacijas, mokymų rengimą ir 
vykdymą, informavimą ir analizę, 
praktines priemones, valdymo veiklą ir 
administracines funkcijas.

pastaraisiais metais EASO operatyvinė 
veikla labai išaugo, kad būtų galima 
spręsti migracijos krizės iššūkius ir padėti 
valstybėms narėms priimti prieglobsčio 
prašytojus ir tvarkyti prieglobsčio 
procedūras, ypač ES karštuosiuose 
taškuose; pabrėžia, kad EASO taip pat 
buvo pavesta atlikti keletą naujų misijų 
išlaipinimo ar perkėlimo srityse; pabrėžia, 
kad papildomi darbuotojai sustiprins 
vietoje vykdomas operacijas, mokymų 
rengimą ir vykdymą, informavimą ir 
analizę, praktines priemones, valdymo 
veiklą ir administracines funkcijas, 
spaudimas ES migracijos ir prieglobsčio 
sistemoms tebėra didelis;

Or. en

Pakeitimas 42
Pernando Barrena Arza

Nuomonės projektas
11 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

11. palankiai vertina pasiūlymą 
16,5 proc. padidinti Europos prieglobsčio 
paramos biuro įsipareigojimų ir mokėjimų 
asignavimus, tačiau apgailestauja, kad 
etatų plane atitinkamai nepadidintas etatų 
skaičius; todėl prašo padidinti Paramos 
biuro etatų planą papildomais 50 etatų; 
primena, kad Paramos biuras planuoja per 
visą naująjį programavimo laikotarpį 
išlaikyti tokį patį darbuotojų skaičių, kokio 
buvo prašoma 2021 m., tačiau pabrėžia, 
kad, jei bus priimtas naujas reglamentas dėl 
Europos Sąjungos prieglobsčio agentūros, 
reikės papildomų darbuotojų; pabrėžia, kad 
papildomi darbuotojai sustiprins vietoje 
vykdomas operacijas, mokymų rengimą ir 
vykdymą, informavimą ir analizę, 
praktines priemones, valdymo veiklą ir 
administracines funkcijas.

11. palankiai vertina pasiūlymą 
16,5 proc. padidinti Europos prieglobsčio 
paramos biuro įsipareigojimų ir mokėjimų 
asignavimus, tačiau apgailestauja, kad 
etatų plane atitinkamai nepadidintas etatų 
skaičius; todėl prašo padidinti Paramos 
biuro etatų planą papildomais 50 etatų; 
primena, kad Paramos biuras planuoja per 
visą naująjį programavimo laikotarpį 
išlaikyti tokį patį darbuotojų skaičių, kokio 
buvo prašoma 2021 m., tačiau pabrėžia, 
kad, jei bus priimtas naujas reglamentas dėl 
Europos Sąjungos prieglobsčio agentūros, 
reikės papildomų darbuotojų; pabrėžia, kad 
papildomi darbuotojai sustiprins vietoje 
vykdomas operacijas, mokymų rengimą ir 
vykdymą, informavimą ir analizę, 
praktines priemones, valdymo veiklą ir 
administracines funkcijas; vis dėlto 
atkreipia dėmesį į NVO išreikštą 



AM\1211424LT.docx 31/32 PE655.893v01-00

LT

susirūpinimą dėl EASO darbuotojų 
atliekamų pokalbių dėl įdarbinimo 
praktikos ir siūlo sudaryti rezervą, kuris 
užtikrintų, kad EASO įdiegtų apsaugos 
priemones, neleidžiančias jų 
darbuotojams būti įtrauktiems į 
pagrindinių teisių pažeidimus teikiant 
operatyvinę paramą valstybėms narėms;

Or. en

Pakeitimas 43
Domènec Ruiz Devesa

Nuomonės projektas
11 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

11. palankiai vertina pasiūlymą 
16,5 proc. padidinti Europos prieglobsčio 
paramos biuro įsipareigojimų ir mokėjimų 
asignavimus, tačiau apgailestauja, kad 
etatų plane atitinkamai nepadidintas etatų 
skaičius; todėl prašo padidinti Paramos 
biuro etatų planą papildomais 50 etatų; 
primena, kad Paramos biuras planuoja 
per visą naująjį programavimo laikotarpį 
išlaikyti tokį patį darbuotojų skaičių, 
kokio buvo prašoma 2021 m., tačiau 
pabrėžia, kad, jei bus priimtas naujas 
reglamentas dėl Europos Sąjungos 
prieglobsčio agentūros, reikės papildomų 
darbuotojų; pabrėžia, kad papildomi 
darbuotojai sustiprins vietoje vykdomas 
operacijas, mokymų rengimą ir vykdymą, 
informavimą ir analizę, praktines 
priemones, valdymo veiklą ir 
administracines funkcijas.

11. Palankiai vertina pasiūlymą 
16,5 proc. padidinti Europos prieglobsčio 
paramos biuro įsipareigojimų ir mokėjimų 
asignavimus, tačiau apgailestauja, kad 
etatų plane atitinkamai nepadidintas etatų 
skaičius; todėl prašo padidinti Paramos 
biuro etatų planą papildomais 50 etatų; 
pabrėžia, kad, jei bus priimtas naujas 
reglamentas dėl Europos Sąjungos 
prieglobsčio agentūros, reikės papildomų 
darbuotojų; pabrėžia, kad papildomi 
darbuotojai sustiprins vietoje vykdomas 
operacijas, mokymų rengimą ir vykdymą, 
informavimą ir analizę, praktines 
priemones, valdymo veiklą ir 
administracines funkcijas.

Or. en

Pakeitimas 44
Gwendoline Delbos-Corfield
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Nuomonės projektas
11 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

11a. primygtinai ragina Komisiją, 
Tarybą ir valstybes nares  įgyvendinti 
biudžeto sudarymo atsižvelgiant į lyčių 
aspektą principą visose viešųjų išlaidų 
srityse; primena, kad atsižvelgimas į lyčių 
aspektą sudarant biudžetą turėtų būti 
neatskiriama biudžeto sudarymo 
procedūros dalis visais jos etapais ir 
visoms biudžeto eilutėms;

Or. en


