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

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. ubolewa, że proponowane środki na 
zobowiązania przeznaczone na program 
„Obywatele, Równość, Prawa i Wartości” 
w wysokości 90 600 000 EUR są o wiele 
niższe niż pierwotnie postulowane przez 
Parlament; zgodnie ze stanowiskiem 
przyjętym przez Parlament w pierwszym 
czytaniu 17 kwietnia 2019 r. wnioskuje o 
zwiększenie środków na zobowiązania do 
265 000 000 EUR oraz o utworzenie nowej 
linii budżetowej na rzecz „promowania i 
ochrony wartości unijnych” 
(120 000 000 EUR w środkach na 
zobowiązania); zgodnie z porozumieniem 
częściowym zawartym z Radą wzywa do 
zwiększenia środków na zobowiązania w 
linii budżetowej programu Daphne do 
37 100 000 EUR, a z tej kwoty do 
przeznaczenia 27 300 000 EUR na walkę z 
przemocą ze względu na płeć przez 
utworzenie podlinii „Zwalczanie wszelkich 
form przemocy ze względu na płeć”; 
ponadto wzywa, aby zwiększyć środki na 
zobowiązania w linii budżetowej 
„Promowanie zaangażowania obywateli w 
życie demokratyczne Unii i ich udziału w 
nim” do 70 600 000 EUR, zmienić nazwę 
linii budżetowej z „Promowanie równości i 
praw” na „Promowanie równości, praw i 
równouprawnienia płci” oraz przeznaczyć 
10 300 000 EUR na „Promowanie 
równości płci i uwzględniania aspektu 
płci” przez utworzenie nowej podlinii;

1. ubolewa, że proponowane środki na 
zobowiązania przeznaczone na program 
„Obywatele, Równość, Prawa i Wartości” 
w wysokości 90 600 000 EUR są o wiele 
niższe niż pierwotnie postulowane przez 
Parlament i oznaczają spadek o 9,9% w 
odniesieniu do środków na zobowiązania i 
o 17,8% w odniesieniu do środków na 
płatności w porównaniu z 2020 r.; zgodnie 
ze stanowiskiem przyjętym przez 
Parlament w pierwszym czytaniu 17 
kwietnia 2019 r. wnioskuje o zwiększenie 
środków na zobowiązania do 
265 000 000 EUR oraz o utworzenie nowej 
linii budżetowej na rzecz „promowania i 
ochrony wartości unijnych” 
(120 000 000 EUR w środkach na 
zobowiązania); zgodnie z porozumieniem 
częściowym zawartym z Radą wzywa do 
zwiększenia środków na zobowiązania w 
linii budżetowej programu Daphne do 
37 100 000 EUR, a z tej kwoty do 
przeznaczenia 27 300 000 EUR na walkę z 
przemocą ze względu na płeć przez 
utworzenie podlinii „Zwalczanie wszelkich 
form przemocy ze względu na płeć”; 
ponadto wzywa, aby zwiększyć środki na 
zobowiązania w linii budżetowej 
„Promowanie zaangażowania obywateli w 
życie demokratyczne Unii i ich udziału w 
nim” do 70 600 000 EUR, zmienić nazwę 
linii budżetowej z „Promowanie równości i 
praw” na „Promowanie równości, praw i 
równouprawnienia płci” oraz przeznaczyć 
10 300 000 EUR na „Promowanie 
równości płci i uwzględniania aspektu 
płci” przez utworzenie nowej podlinii;
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Or. en

Poprawka 2
Pernando Barrena Arza

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. ubolewa, że proponowane środki na 
zobowiązania przeznaczone na program 
„Obywatele, Równość, Prawa i Wartości” 
w wysokości 90 600 000 EUR są o wiele 
niższe niż pierwotnie postulowane przez 
Parlament; zgodnie ze stanowiskiem 
przyjętym przez Parlament w pierwszym 
czytaniu 17 kwietnia 2019 r. wnioskuje o 
zwiększenie środków na zobowiązania do 
265 000 000 EUR oraz o utworzenie nowej 
linii budżetowej na rzecz „promowania i 
ochrony wartości unijnych” 
(120 000 000 EUR w środkach na 
zobowiązania); zgodnie z porozumieniem 
częściowym zawartym z Radą wzywa do 
zwiększenia środków na zobowiązania w 
linii budżetowej programu Daphne do 
37 100 000 EUR, a z tej kwoty do 
przeznaczenia 27 300 000 EUR na walkę z 
przemocą ze względu na płeć przez 
utworzenie podlinii „Zwalczanie wszelkich 
form przemocy ze względu na płeć”; 
ponadto wzywa, aby zwiększyć środki na 
zobowiązania w linii budżetowej 
„Promowanie zaangażowania obywateli w 
życie demokratyczne Unii i ich udziału w 
nim” do 70 600 000 EUR, zmienić nazwę 
linii budżetowej z „Promowanie równości i 
praw” na „Promowanie równości, praw i 
równouprawnienia płci” oraz przeznaczyć 
10 300 000 EUR na „Promowanie 
równości płci i uwzględniania aspektu 
płci” przez utworzenie nowej podlinii;

1. ubolewa, że proponowane środki na 
zobowiązania przeznaczone na program 
„Obywatele, Równość, Prawa i Wartości” 
w wysokości 90 600 000 EUR są o wiele 
niższe niż pierwotnie postulowane przez 
Parlament; zgodnie ze stanowiskiem 
przyjętym przez Parlament w pierwszym 
czytaniu 17 kwietnia 2019 r. wnioskuje o 
zwiększenie środków na zobowiązania do 
265 000 000 EUR oraz o utworzenie nowej 
linii budżetowej na rzecz „promowania i 
ochrony wartości unijnych” 
(120 000 000 EUR w środkach na 
zobowiązania); zgodnie z porozumieniem 
częściowym zawartym z Radą wzywa do 
zwiększenia środków na zobowiązania w 
linii budżetowej programu Daphne do 
37 100 000 EUR, a z tej kwoty do 
przeznaczenia 27 300 000 EUR na walkę z 
przemocą ze względu na płeć przez 
utworzenie podlinii „Zwalczanie wszelkich 
form przemocy ze względu na płeć wobec 
kobiet i dziewcząt oraz przemocy w 
rodzinie”; ponadto wzywa, aby zwiększyć 
środki na zobowiązania w linii budżetowej 
„Promowanie zaangażowania obywateli w 
życie demokratyczne Unii i ich udziału w 
nim” do 70 600 000 EUR, zmienić nazwę 
linii budżetowej z „Promowanie równości i 
praw” na „Promowanie równości, praw i 
równouprawnienia płci” oraz przeznaczyć 
10 300 000 EUR na „Promowanie 
równości płci i uwzględniania aspektu 
płci” przez utworzenie nowej podlinii;

Or. en
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Poprawka 3
Gwendoline Delbos-Corfield

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. ubolewa, że proponowane środki na 
zobowiązania przeznaczone na program 
„Obywatele, Równość, Prawa i Wartości” 
w wysokości 90 600 000 EUR są o wiele 
niższe niż pierwotnie postulowane przez 
Parlament; zgodnie ze stanowiskiem 
przyjętym przez Parlament w pierwszym 
czytaniu 17 kwietnia 2019 r. wnioskuje o 
zwiększenie środków na zobowiązania do 
265 000 000 EUR oraz o utworzenie nowej 
linii budżetowej na rzecz „promowania i 
ochrony wartości unijnych” 
(120 000 000 EUR w środkach na 
zobowiązania); zgodnie z porozumieniem 
częściowym zawartym z Radą wzywa do 
zwiększenia środków na zobowiązania w 
linii budżetowej programu Daphne do 
37 100 000 EUR, a z tej kwoty do 
przeznaczenia 27 300 000 EUR na walkę z 
przemocą ze względu na płeć przez 
utworzenie podlinii „Zwalczanie wszelkich 
form przemocy ze względu na płeć”; 
ponadto wzywa, aby zwiększyć środki na 
zobowiązania w linii budżetowej 
„Promowanie zaangażowania obywateli w 
życie demokratyczne Unii i ich udziału w 
nim” do 70 600 000 EUR, zmienić nazwę 
linii budżetowej z „Promowanie równości i 
praw” na „Promowanie równości, praw i 
równouprawnienia płci” oraz przeznaczyć 
10 300 000 EUR na „Promowanie 
równości płci i uwzględniania aspektu 
płci” przez utworzenie nowej podlinii;

1. żałuje, że proponowane środki na 
zobowiązania przeznaczone na program 
„Obywatele, Równość, Prawa i Wartości” 
w wysokości 90 600 000 EUR są o wiele 
niższe niż pierwotnie postulowane przez 
Parlament; zgodnie ze stanowiskiem 
przyjętym przez Parlament w pierwszym 
czytaniu 17 kwietnia 2019 r. wnioskuje o 
zwiększenie środków na zobowiązania do 
265 000 000 EUR oraz o utworzenie nowej 
linii budżetowej na rzecz „promowania i 
ochrony wartości unijnych” 
(120 000 000 EUR w środkach na 
zobowiązania); zgodnie z porozumieniem 
częściowym zawartym z Radą wzywa do 
zwiększenia środków na zobowiązania w 
linii budżetowej programu Daphne do 
37 100 000 EUR, a z tej kwoty do 
przeznaczenia 27 300 000 EUR na walkę z 
przemocą ze względu na płeć przez 
utworzenie podlinii „Zwalczanie wszelkich 
form przemocy ze względu na płeć”; 
ponadto wzywa, aby zwiększyć środki na 
zobowiązania w linii budżetowej 
„Promowanie zaangażowania obywateli w 
życie demokratyczne Unii i ich udziału w 
nim” do 70 600 000 EUR, zmienić nazwę 
linii budżetowej z „Promowanie równości i 
praw” na „Promowanie równości, praw i 
równouprawnienia płci” oraz przeznaczyć 
10 300 000 EUR na „Promowanie 
równości płci i uwzględniania aspektu 
płci” przez utworzenie nowej podlinii;

Or. en

Poprawka 4
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Domènec Ruiz Devesa

Projekt opinii
Ustęp 1

Projekt opinii Poprawka

1. ubolewa, że proponowane środki na 
zobowiązania przeznaczone na program 
„Obywatele, Równość, Prawa i Wartości” 
w wysokości 90 600 000 EUR są o wiele 
niższe niż pierwotnie postulowane przez 
Parlament; zgodnie ze stanowiskiem 
przyjętym przez Parlament w pierwszym 
czytaniu 17 kwietnia 2019 r. wnioskuje o 
zwiększenie środków na zobowiązania do 
265 000 000 EUR oraz o utworzenie nowej 
linii budżetowej na rzecz „promowania i 
ochrony wartości unijnych” 
(120 000 000 EUR w środkach na 
zobowiązania); zgodnie z porozumieniem 
częściowym zawartym z Radą wzywa do 
zwiększenia środków na zobowiązania w 
linii budżetowej programu Daphne do 
37 100 000 EUR, a z tej kwoty do 
przeznaczenia 27 300 000 EUR na walkę z 
przemocą ze względu na płeć przez 
utworzenie podlinii „Zwalczanie wszelkich 
form przemocy ze względu na płeć”; 
ponadto wzywa, aby zwiększyć środki na 
zobowiązania w linii budżetowej 
„Promowanie zaangażowania obywateli w 
życie demokratyczne Unii i ich udziału w 
nim” do 70 600 000 EUR, zmienić nazwę 
linii budżetowej z „Promowanie równości i 
praw” na „Promowanie równości, praw i 
równouprawnienia płci” oraz przeznaczyć 
10 300 000 EUR na „Promowanie 
równości płci i uwzględniania aspektu 
płci” przez utworzenie nowej podlinii;

1. ubolewa, że proponowane środki na 
zobowiązania przeznaczone na program 
„Obywatele, Równość, Prawa i Wartości” 
w wysokości 90 600 000 EUR są o wiele 
niższe niż pierwotnie postulowane przez 
Parlament; zgodnie ze stanowiskiem 
przyjętym przez Parlament w pierwszym 
czytaniu 17 kwietnia 2019 r. wnioskuje o 
zwiększenie środków na zobowiązania do 
265 000 000 EUR oraz o utworzenie nowej 
linii budżetowej pod nazwą „Promowanie 
i ochrona wartości unijnych” 
(120 000 000 EUR w środkach na 
zobowiązania); zgodnie z porozumieniem 
częściowym zawartym z Radą wzywa do 
zwiększenia środków na zobowiązania w 
linii budżetowej programu Daphne do 
37 100 000 EUR, a z tej kwoty do 
przeznaczenia 27 300 000 EUR na walkę z 
przemocą ze względu na płeć przez 
utworzenie podlinii „Zwalczanie wszelkich 
form przemocy ze względu na płeć”; 
ponadto wzywa, aby zwiększyć środki na 
zobowiązania w linii budżetowej 
„Promowanie zaangażowania obywateli w 
życie demokratyczne Unii i ich udziału w 
nim” do 70 600 000 EUR, zmienić nazwę 
linii budżetowej z „Promowanie równości i 
praw” na „Promowanie równości, praw i 
równouprawnienia płci” oraz przeznaczyć 
10 300 000 EUR na „Promowanie 
równości płci i uwzględniania aspektu 
płci” przez utworzenie nowej podlinii;

Or. en

Poprawka 5
Domènec Ruiz Devesa

Projekt opinii
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Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. wzywa Komisję do opracowania 
linii budżetowych w odniesieniu do 
przyszłego Funduszu Azylu, Migracji i 
Integracji oraz przyszłego Instrumentu na 
rzecz Zarządzania Granicami i Wiz w 
oparciu o cele szczegółowe tych funduszy, 
aby ułatwić pracę władzy budżetowej w 
zakresie kontroli wdrażania funduszy, 
pomagając w zapewnieniu sprawiedliwego 
i przejrzystego podziału środków 
finansowych między różne cele funduszy 
oraz zapewniając lepszą czytelność i 
przejrzystość w odniesieniu do sposobu 
przydzielania środków finansowych w 
skali roku; wzywa do wzmocnienia 
Funduszu Azylu, Migracji i Integracji 
poprzez zwiększenie środków na 
zobowiązania i płatności o 14 % oraz 
wzmocnienie wspólnego europejskiego 
systemu azylowego, legalnej migracji, 
integracji i celów solidarnościowych 
funduszu;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. przypomina, że niezależne 
dziennikarstwo śledcze wysokiej jakości 
jest zasadniczym elementem dobrze 
funkcjonującej demokracji, ponieważ 
dostarcza wysokiej jakości informacji 
opartych na faktach, zwalcza 
dezinformację, uświadamia obywateli i 
ujawnia nadużycia lub przestępstwa; 
podkreśla, że dziennikarstwo w całej 
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Europie stoi w obliczu poważnych 
wyzwań, w szczególności braku środków 
finansowych, co zagraża jego 
niezależności lub przetrwaniu; wzywa do 
wprowadzenia w budżecie europejskim 
ambitnych programów finansowania w tej 
dziedzinie;

Or. en

Poprawka 7
Pernando Barrena Arza

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. zgodnie ze stanowiskiem przyjętym 
przez Parlament Europejski w pierwszym 
czytaniu 13 marca 2019 r. w sprawie 
wniosku dotyczącego Funduszu Azylu, 
Migracji i Integracji wzywa do utworzenia 
odrębnych linii budżetowych dla każdego 
konkretnego celu tego funduszu, aby 
zwiększyć przejrzystość, zapewnić 
odpowiednie finansowanie każdego 
odrębnego celu i zagwarantować lepszą 
kontrolę budżetową;

Or. en

Poprawka 8
Gwendoline Delbos-Corfield

Projekt opinii
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1a. uważa, że linie budżetowe w 
ramach FAMI należy rozdzielić, aby 
zwiększyć przejrzystość sposobu 
przydzielania środków finansowych 
funduszu na różne konkretne cele tego 
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funduszu;

Or. en

Poprawka 9
Pernando Barrena Arza

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. z ubolewaniem przyjmuje 
propozycję nieproporcjonalnego 
zwiększenia Funduszu Instrumentu na 
rzecz Zarządzania Granicami i Wiz, 
podczas gdy inne linie budżetowe, takie 
jak prawa i wartości, są ograniczane, oraz 
w świetle zwiększonej liczby dowodów na 
łamanie praw podstawowych; wzywa 
zatem do przywrócenia tych środków do 
poziomu z 2020 r. i o skorzystanie przez 
Komisję z jej uprawnień w celu 
zapewnienia, by finansowanie unijne było 
wykorzystywane z pełnym poszanowaniem 
praw podstawowych;

Or. en

Poprawka 10
Domènec Ruiz Devesa

Projekt opinii
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

1b. uważa, że zamiast obecnego 
podejmowania decyzji w trybie ad hoc 
konieczne jest bardziej długoterminowe 
podejście do operacji poszukiwawczych i 
ratowniczych; proponuje zatem nową linię 
budżetową dla unijnego funduszu 
poszukiwawczego i ratowniczego, aby 
zachęcić państwa członkowskie do 
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zapewnienia środków na takie operacje;

Or. en

Poprawka 11
Domènec Ruiz Devesa

Projekt opinii
Ustęp 2

Projekt opinii Poprawka

2. odnotowuje niewielki, 3-
procentowy wzrost środków na 
zobowiązania i na płatności 
przeznaczonych dla Agencji Unii 
Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie 
Ścigania (CEPOL); wnioskuje o 
zwiększenie środków z 10 400 000 EUR 
do 17 100 000 EUR oraz stworzenie 
dodatkowych 23 stanowisk w planie 
zatrudnienia tej agencji; zaznacza, że 
postulowane dodatkowe środki umożliwią 
tej agencji sprostanie stale rosnącym 
potrzebom państw członkowskich;

2. odnotowuje niewielki, 3-
procentowy wzrost środków na 
zobowiązania i na płatności 
przeznaczonych dla Agencji Unii 
Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie 
Ścigania (CEPOL); wnioskuje o 
zwiększenie środków z 10 400 000 EUR 
do 15 429 951 EUR oraz stworzenie 
dodatkowych 18 stanowisk w planie 
zatrudnienia tej agencji; uznaje, że 
dodatkowe środki powinny umożliwić tej 
agencji wzmocnienie szkoleń w zakresie 
różnorodności oraz sprostanie stale 
rosnącym potrzebom państw 
członkowskich;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 3

Projekt opinii Poprawka

3. odnotowuje niewielki wzrost 
(+0,5 %) środków na zobowiązania i na 
płatności przeznaczonych na program 
„Wymiar sprawiedliwości”; wnioskuje – 
zgodnie ze stanowiskiem Parlamentu w 
sprawie puli środków na rzecz programu 

3. odnotowuje niewielki wzrost 
(+0,5 %) środków na zobowiązania i na 
płatności przeznaczonych na program 
„Wymiar sprawiedliwości”; wnioskuje – 
zgodnie ze stanowiskiem Parlamentu w 
sprawie puli środków na rzecz programu 
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„Wymiar sprawiedliwości” zawartym w 
rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 
14 listopada 2018 r. w sprawie wieloletnich 
ram finansowych na lata 2021–2027 – o 
dalsze zwiększenie finansowania tego 
programu w 2021 r. o ogółem 6 800 000, 
czyli do 50 500 000 EUR;

„Wymiar sprawiedliwości” zawartym w 
rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 
14 listopada 2018 r. w sprawie wieloletnich 
ram finansowych na lata 2021–2027 – o 
dalsze zwiększenie finansowania tego 
programu w 2021 r. o ogółem 6 800 000, 
czyli do 50 500 000 EUR; podkreśla, że 
„Wymiar sprawiedliwości” jest kluczowym 
elementem unii bezpieczeństwa, którego 
broni przewodnicząca Komisji 
Europejskiej, i że należy wzmocnić 
współpracę sądową przy pomocy 
europejskich agencji WSiSW, zwłaszcza w 
celu zwalczania przestępczości 
zorganizowanej i terroryzmu;

Or. en

Poprawka 13
Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, 
Michal Šimečka

Projekt opinii
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3a. z niepokojem przyjmuje 
zmniejszenie (-10,2 %) środków na 
zobowiązania dla Funduszu Azylu, 
Migracji i Integracji (FAMI) w czasie, gdy 
presja na organy krajowe w zakresie 
udzielania azylu jest nadal bardzo duża, 
przy ogromnych lukach w zakresie 
właściwego przyjmowania osób 
ubiegających się o azyl oraz poważnych 
opóźnieniach w procedurach azylowych w 
państwach członkowskich; przypomina o 
znaczeniu zapewnienia odpowiednich 
zdolności finansowych w celu wsparcia 
rozwoju wspólnego europejskiego systemu 
azylowego, zapewnienia konkretnej 
solidarności z państwami członkowskimi 
najbardziej narażonymi na przepływy 
migracyjne i azylowe, a także 
zagwarantowania skutecznych i 
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sprawiedliwych procedur azylowych i 
powrotu; wnioskuje o zwiększenie 
środków na zobowiązania FAMI co 
najmniej do poziomu z 2020 r., tj. 
1 228 700 EUR;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

3b. wyraża głęboki niepokój w związku 
z dalszymi przypadkami ofiar 
śmiertelnych w regionie Morza 
Śródziemnego na skutek braku 
funkcjonujących usług poszukiwawczo-
ratowniczych; uważa, że usługi 
poszukiwawczo-ratownicze to 
odpowiedzialność państwa, której nie 
można pozostawić podmiotom 
niepaństwowym; wzywa Komisję do 
pilnego utworzenia funduszu 
wspierającego ustanowienie unijnej misji 
poszukiwawczo-ratowniczej na rzecz 
regionu Morza Śródziemnego;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 4

Projekt opinii Poprawka

4. uważa, że proponowane niewielkie 4. uważa, że proponowane niewielkie 
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zwiększenie środków (+1,8 %) na rzecz 
Europejskiego Centrum Monitorowania 
Narkotyków i Narkomanii nie wystarczy 
mu do wypełniania zobowiązań prawnych 
wynikających z regulaminu 
pracowniczego, a także z umów najmu; 
podkreśla ponadto, że centrum temu należy 
zapewnić dodatkowe środki, aby mogło 
ono w pełni rozwinąć swój potencjał 
operacyjny oraz skutecznie reagować na 
aktualną sytuację związaną z problemem 
narkomanii, w tym na skutki pandemii 
Covid-19; w związku z tym wnioskuje o 
zwiększenie budżetu centrum do 
18 100 000 EUR;

zwiększenie środków (+1,8 %) na rzecz 
Europejskiego Centrum Monitorowania 
Narkotyków i Narkomanii nie wystarczy 
mu do wypełniania zobowiązań prawnych 
wynikających z regulaminu 
pracowniczego, a także z umów najmu; 
podkreśla ponadto, że centrum temu należy 
zapewnić dodatkowe środki, aby mogło 
ono w pełni rozwinąć swój potencjał 
operacyjny oraz skutecznie reagować na 
aktualną sytuację związaną z problemem 
narkomanii, w tym na skutki pandemii 
Covid-19; podkreśla, że wartość sprzedaży 
detalicznej narkotyków w Europie szacuje 
się na 30 mld EUR rocznie, a w 2019 r. w 
UE skonfiskowano 100 ton kokainy; w 
związku z tym wnioskuje o zwiększenie 
budżetu centrum do 18 100 000 EUR;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. odnotowuje propozycję 
zwiększenia środków na rzecz Agencji 
Unii Europejskiej ds. Współpracy 
Organów Ścigania (Europol) o 11,5 %, 
przy niezmienionej liczbie pracowników 
statutowych; przypomina, że od agencji tej 
żąda się zapewnienia państwom 
członkowskim większego wsparcia 
operacyjnego, a ostatnio, na wniosek, 
podjęła ona nowe inicjatywy, jak 
Europejski Ośrodek ds. Przestępczości 
Gospodarczej i Finansowej oraz 
Laboratorium Innowacji, które wymagają 
dodatkowego finansowania; oczekuje, że w 
2021 r. zadania tej agencji zostaną jeszcze 
poszerzone przy okazji zbliżającego się 

5. odnotowuje propozycję 
zwiększenia środków na rzecz Agencji 
Unii Europejskiej ds. Współpracy 
Organów Ścigania (Europol) o 11,5 %, 
przy niezmienionej liczbie pracowników 
statutowych; przypomina, że od Europolu 
żąda się zapewnienia państwom 
członkowskim rozszerzonej analizy oraz 
większego wsparcia operacyjnego, 
narzędzi i innowacji na rzecz organów 
ścigania państw członkowskich w takich 
dziedzinach jak zwalczanie terroryzmu i 
jego finansowania, radykalizacji i 
ekstremizmu, przemytu migrantów, 
handlu narkotykami czy 
cyberprzestępczości, a ostatnio, na 
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przeglądu jej mandatu; dlatego uważa, że 
należy przeznaczyć dla tej agencji 
184 900 000 EUR zgodnie z jej 
wnioskiem; wnioskuje o stworzenie 
dodatkowych 63 stanowisk w planie 
zatrudnienia tej agencji;

wniosek, podjął on nowe inicjatywy, jak 
Europejski Ośrodek ds. Przestępczości 
Gospodarczej i Finansowej oraz 
Laboratorium Innowacji, które wymagają 
dodatkowego finansowania; podkreśla 
również nasilenie działalności przestępczej 
w czasie pandemii, takiej jak cyberataki i 
cyberprzestępczość, wykorzystywanie i 
niegodziwe traktowanie dzieci w 
internecie, podrabianie towarów, a także 
gwałtowny wzrost nowej działalności w 
ostatnich latach, takiej jak przestępstwa 
przeciwko środowisku, co świadczy o 
zdolności przystosowawczej i elastyczności 
przestępców oraz o potrzebie podobnego 
dostosowania się Europolu do tej sytuacji; 
oczekuje, że w 2021 r. zadania tej agencji 
zostaną jeszcze poszerzone przy okazji 
zbliżającego się przeglądu jej mandatu; 
dlatego uważa, że należy przeznaczyć dla 
tej agencji 184 900 000 EUR zgodnie z jej 
wnioskiem; wnioskuje o stworzenie 
dodatkowych 63 stanowisk w planie 
zatrudnienia tej agencji;

Or. en

Poprawka 17
Tomas Tobé

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. odnotowuje propozycję 
zwiększenia środków na rzecz Agencji 
Unii Europejskiej ds. Współpracy 
Organów Ścigania (Europol) o 11,5 %, 
przy niezmienionej liczbie pracowników 
statutowych; przypomina, że od agencji tej 
żąda się zapewnienia państwom 
członkowskim większego wsparcia 
operacyjnego, a ostatnio, na wniosek, 
podjęła ona nowe inicjatywy, jak 
Europejski Ośrodek ds. Przestępczości 
Gospodarczej i Finansowej oraz 

5. odnotowuje propozycję 
zwiększenia środków na rzecz Agencji 
Unii Europejskiej ds. Współpracy 
Organów Ścigania (Europol) o 11,5 %, 
przy niezmienionej liczbie pracowników 
statutowych; przypomina, że od agencji tej 
żąda się zapewnienia państwom 
członkowskim większego wsparcia 
operacyjnego, a ostatnio, na wniosek, 
podjęła ona nowe inicjatywy, jak 
Europejski Ośrodek ds. Przestępczości 
Gospodarczej i Finansowej oraz 
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Laboratorium Innowacji, które wymagają 
dodatkowego finansowania; oczekuje, że w 
2021 r. zadania tej agencji zostaną jeszcze 
poszerzone przy okazji zbliżającego się 
przeglądu jej mandatu; dlatego uważa, że 
należy przeznaczyć dla tej agencji 
184 900 000 EUR zgodnie z jej 
wnioskiem; wnioskuje o stworzenie 
dodatkowych 63 stanowisk w planie 
zatrudnienia tej agencji;

Laboratorium Innowacji, które wymagają 
dodatkowego finansowania; oczekuje, że w 
2021 r. zadania tej agencji zostaną jeszcze 
poszerzone przy okazji zbliżającego się 
przeglądu jej mandatu; dlatego uważa, że 
należy przeznaczyć dla tej agencji 
184 900 000 EUR zgodnie z jej 
wnioskiem; wnioskuje o stworzenie 
dodatkowych 63 stanowisk w planie 
zatrudnienia tej agencji; uznaje, że należy 
przeznaczyć wystarczające środki na 
Europol, aby umożliwić mu zwalczanie 
zorganizowanej przestępczości przeciwko 
mieniu; stwierdza, że Europol powinien 
utworzyć nowe centrum w celu 
zapobiegania zorganizowanej 
przestępczości przeciwko mieniu w 
Europie;

Or. en

Poprawka 18
Sabrina Pignedoli, Laura Ferrara

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. odnotowuje propozycję 
zwiększenia środków na rzecz Agencji 
Unii Europejskiej ds. Współpracy 
Organów Ścigania (Europol) o 11,5 %, 
przy niezmienionej liczbie pracowników 
statutowych; przypomina, że od agencji tej 
żąda się zapewnienia państwom 
członkowskim większego wsparcia 
operacyjnego, a ostatnio, na wniosek, 
podjęła ona nowe inicjatywy, jak 
Europejski Ośrodek ds. Przestępczości 
Gospodarczej i Finansowej oraz 
Laboratorium Innowacji, które wymagają 
dodatkowego finansowania; oczekuje, że w 
2021 r. zadania tej agencji zostaną jeszcze 
poszerzone przy okazji zbliżającego się 
przeglądu jej mandatu; dlatego uważa, że 
należy przeznaczyć dla tej agencji 

5. odnotowuje propozycję 
zwiększenia środków na rzecz Agencji 
Unii Europejskiej ds. Współpracy 
Organów Ścigania (Europol) o 11,5 %, 
przy niezmienionej liczbie pracowników 
statutowych; w szczególności wyraża 
zaniepokojenie w związku z 
niezwiększeniem zasobów ludzkich dla 
Europolu, co osłabi rozwój i działania 
operacyjne Europolu w 2021 r.; 
przypomina, że od agencji tej żąda się 
zapewnienia państwom członkowskim 
większego wsparcia operacyjnego, a 
ostatnio, na wniosek, podjęła ona nowe 
inicjatywy, jak Europejski Ośrodek ds. 
Przestępczości Gospodarczej i Finansowej 
oraz Laboratorium Innowacji, które 
wymagają dodatkowego finansowania; 
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184 900 000 EUR zgodnie z jej 
wnioskiem; wnioskuje o stworzenie 
dodatkowych 63 stanowisk w planie 
zatrudnienia tej agencji;

oczekuje, że w 2021 r. zadania tej agencji 
zostaną jeszcze poszerzone przy okazji 
zbliżającego się przeglądu jej mandatu; 
dlatego uważa, że należy przeznaczyć dla 
tej agencji 184 900 000 EUR zgodnie z jej 
wnioskiem; wnioskuje o stworzenie 
dodatkowych 63 stanowisk w planie 
zatrudnienia tej agencji;

Or. en

Poprawka 19
Domènec Ruiz Devesa

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. odnotowuje propozycję 
zwiększenia środków na rzecz Agencji 
Unii Europejskiej ds. Współpracy 
Organów Ścigania (Europol) o 11,5 %, 
przy niezmienionej liczbie pracowników 
statutowych; przypomina, że od agencji tej 
żąda się zapewnienia państwom 
członkowskim większego wsparcia 
operacyjnego, a ostatnio, na wniosek, 
podjęła ona nowe inicjatywy, jak 
Europejski Ośrodek ds. Przestępczości 
Gospodarczej i Finansowej oraz 
Laboratorium Innowacji, które wymagają 
dodatkowego finansowania; oczekuje, że w 
2021 r. zadania tej agencji zostaną jeszcze 
poszerzone przy okazji zbliżającego się 
przeglądu jej mandatu; dlatego uważa, że 
należy przeznaczyć dla tej agencji 
184 900 000 EUR zgodnie z jej wnioskiem; 
wnioskuje o stworzenie dodatkowych 63 
stanowisk w planie zatrudnienia tej 
agencji;

5. odnotowuje propozycję 
zwiększenia środków na rzecz Agencji 
Unii Europejskiej ds. Współpracy 
Organów Ścigania (Europol) o 11,5 %, 
przy niezmienionej liczbie pracowników 
statutowych; przypomina, że od agencji tej 
żąda się zapewnienia państwom 
członkowskim większego wsparcia 
operacyjnego, a ostatnio, na wniosek, 
podjęła ona nowe inicjatywy, jak 
Europejski Ośrodek ds. Przestępczości 
Gospodarczej i Finansowej oraz 
Laboratorium Innowacji, które wymagają 
dodatkowego finansowania; dlatego 
uważa, że należy przeznaczyć dla tej 
agencji 181 325 177 EUR; wnioskuje o 
stworzenie dodatkowych 47 stanowisk w 
planie zatrudnienia tej agencji;

Or. en

Poprawka 20
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Gwendoline Delbos-Corfield

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. odnotowuje propozycję 
zwiększenia środków na rzecz Agencji 
Unii Europejskiej ds. Współpracy 
Organów Ścigania (Europol) o 11,5 %, 
przy niezmienionej liczbie pracowników 
statutowych; przypomina, że od agencji tej 
żąda się zapewnienia państwom 
członkowskim większego wsparcia 
operacyjnego, a ostatnio, na wniosek, 
podjęła ona nowe inicjatywy, jak 
Europejski Ośrodek ds. Przestępczości 
Gospodarczej i Finansowej oraz 
Laboratorium Innowacji, które wymagają 
dodatkowego finansowania; oczekuje, że w 
2021 r. zadania tej agencji zostaną jeszcze 
poszerzone przy okazji zbliżającego się 
przeglądu jej mandatu; dlatego uważa, że 
należy przeznaczyć dla tej agencji 
184 900 000 EUR zgodnie z jej 
wnioskiem; wnioskuje o stworzenie 
dodatkowych 63 stanowisk w planie 
zatrudnienia tej agencji;

5. odnotowuje propozycję 
zwiększenia środków na rzecz Agencji 
Unii Europejskiej ds. Współpracy 
Organów Ścigania (Europol) o 11,5 % oraz 
pozostawienie liczby pracowników 
statutowych bez zmian; zauważa, że od 
agencji tej żąda się zapewnienia państwom 
członkowskim większego wsparcia 
operacyjnego, jak również że ostatnio 
podjęła ona nowe inicjatywy, jak 
Europejski Ośrodek ds. Przestępczości 
Gospodarczej i Finansowej oraz 
Laboratorium Innowacji, które wymagają 
dodatkowego finansowania; zauważa 
również, że w 2021 r. zadania Europolu 
mogą być jeszcze poszerzone przy okazji 
zbliżającego się przeglądu mandatu 
agencji i przypomina, że potencjalnemu 
rozszerzeniu mandatu Europolu powinien 
towarzyszyć większy nadzór 
parlamentarny;

Or. en

Poprawka 21
Pernando Barrena Arza

Projekt opinii
Ustęp 5

Projekt opinii Poprawka

5. odnotowuje propozycję 
zwiększenia środków na rzecz Agencji 
Unii Europejskiej ds. Współpracy 
Organów Ścigania (Europol) o 11,5 %, 
przy niezmienionej liczbie pracowników 
statutowych; przypomina, że od agencji tej 
żąda się zapewnienia państwom 

5. odnotowuje propozycję 
zwiększenia środków na rzecz Agencji 
Unii Europejskiej ds. Współpracy 
Organów Ścigania (Europol) o 11,5 %; 
zauważa, że od agencji tej żąda się 
zapewnienia państwom członkowskim 
większego wsparcia operacyjnego, jak 
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członkowskim większego wsparcia 
operacyjnego, a ostatnio, na wniosek, 
podjęła ona nowe inicjatywy, jak 
Europejski Ośrodek ds. Przestępczości 
Gospodarczej i Finansowej oraz 
Laboratorium Innowacji, które wymagają 
dodatkowego finansowania; oczekuje, że w 
2021 r. zadania tej agencji zostaną jeszcze 
poszerzone przy okazji zbliżającego się 
przeglądu jej mandatu; dlatego uważa, że 
należy przeznaczyć dla tej agencji 
184 900 000 EUR zgodnie z jej 
wnioskiem; wnioskuje o stworzenie 
dodatkowych 63 stanowisk w planie 
zatrudnienia tej agencji;

również że ostatnio podjęła nowe 
inicjatywy, jak Europejski Ośrodek ds. 
Przestępczości Gospodarczej i Finansowej 
oraz Laboratorium Innowacji, które 
wymagają dodatkowego finansowania; 
uważa jednak, że zwiększenie budżetu 
Europolu nie powinno być priorytetem i 
proponuje utrzymanie budżetu Europolu 
na tym samym poziomie co w 2020 r.; 
uważa, że decyzja w sprawie dodatkowego 
finansowania i stanowisk w związku ze 
zbliżającym się przeglądem mandatu 
Europolu może zostać podjęta dopiero pod 
koniec procesu legislacyjnego; 
przypomina, że rozszerzone zadania 
wiązałyby się z dodatkową pracą dla 
EIOD;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zwraca uwagę na znaczenie 
zintegrowanego zarządzania granicami dla 
zapewnienia funkcjonowania strefy 
Schengen; podkreśla ważną rolę 
Europejskiej Agencji Straży Granicznej i 
Przybrzeżnej (Frontex) w tym zakresie i 
wzywa do znacznego zwiększenia – do 
838 000 000 EUR – budżetu na 2021 r., 
aby umożliwić agencji stworzenie i 
wyszkolenie stałej służby, a także zakup 
własnego sprzętu, co pozwoli na skuteczne 
działanie i wsparcie operacyjne dla państw 
członkowskich na granicach zewnętrznych;

6. zwraca uwagę na znaczenie 
zintegrowanego zarządzania granicami dla 
zapewnienia funkcjonowania strefy 
Schengen; zauważa, że epidemia Covid-19 
pokazała, w jakim stopniu zarządzanie 
granicami ma wpływ na różne dziedziny – 
nie tylko na bezpieczeństwo i migrację, ale 
także na mobilność; podkreśla ważną rolę 
Europejskiej Straży Granicznej i 
Przybrzeżnej (Frontex) w tym zakresie; 
wyraża ubolewanie, że propozycja Komisji 
jest niższa od przewidywanego budżetu w 
sprawozdaniu finansowym rozporządzenia 
w sprawie agencji, co zagraża zdolności 
Frontexu do utworzenia stałego 
europejskiego korpusu straży granicznej 
do 2024 r., zgodnie z wnioskiem 
przewodniczącego Komisji Europejskiej; 
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podkreśla, że rekrutacja, szkolenie i 
rozmieszczenie 10 000 funkcjonariuszy 
straży granicznej i przybrzeżnej wymaga 
wyjątkowych środków, których nie można 
ograniczyć; wzywa do znacznego 
zwiększenia – do 838 000 000 EUR – 
budżetu na 2021 r., aby umożliwić agencji 
stworzenie i wyszkolenie stałej służby, a 
także zakup własnego sprzętu, co pozwoli 
na skuteczne i terminowe działanie i 
wsparcie operacyjne dla państw 
członkowskich na granicach zewnętrznych;

Or. en

Poprawka 23
Domènec Ruiz Devesa

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zwraca uwagę na znaczenie 
zintegrowanego zarządzania granicami 
dla zapewnienia funkcjonowania strefy 
Schengen; podkreśla ważną rolę 
Europejskiej Agencji Straży Granicznej i 
Przybrzeżnej (Frontex) i wzywa do 
znacznego zwiększenia – do 
838 000 000 EUR – jej budżetu na 2021 r., 
aby umożliwić jej stworzenie i 
wyszkolenie stałej służby, a także zakup 
własnego sprzętu, co pozwoli na skuteczne 
działanie i wsparcie operacyjne dla państw 
członkowskich na granicach zewnętrznych;

6. zwraca uwagę na rolę Europejskiej 
Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej 
(Frontex) w koordynowaniu i rozwijaniu 
zintegrowanego zarządzania granicami; 
wzywa zatem do zwiększenia – do 
770 365 795 EUR – budżetu na 2021 r., 
aby umożliwić agencji stworzenie i 
wyszkolenie stałej służby, a także zakup 
własnego sprzętu, co pozwoli na skuteczne 
działanie i wsparcie operacyjne dla państw 
członkowskich na granicach zewnętrznych; 
podkreśla, że zadanie to wymaga 
przestrzegania praw podstawowych; 
wyraża ubolewanie, że liczba ofiar 
śmiertelnych na morzu stale rośnie w 
związku z brakiem zasobów w zakresie 
usług poszukiwawczo-ratowniczych na 
Morzu Śródziemnym; sugeruje, że 
zwiększenie zasobów należałoby również 
wykorzystać do ratowania życia na morzu 
i wzmocnienia obserwatorów praw 
podstawowych Frontexu;

Or. en
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Poprawka 24
Gwendoline Delbos-Corfield

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zwraca uwagę na znaczenie 
zintegrowanego zarządzania granicami dla 
zapewnienia funkcjonowania strefy 
Schengen; podkreśla ważną rolę 
Europejskiej Agencji Straży Granicznej i 
Przybrzeżnej (Frontex) w tym zakresie i 
wzywa do znacznego zwiększenia – do 
838 000 000 EUR – budżetu na 2021 r., 
aby umożliwić agencji stworzenie i 
wyszkolenie stałej służby, a także zakup 
własnego sprzętu, co pozwoli na skuteczne 
działanie i wsparcie operacyjne dla 
państw członkowskich na granicach 
zewnętrznych;

6. zwraca uwagę na znaczenie 
zintegrowanego zarządzania granicami dla 
zapewnienia funkcjonowania strefy 
Schengen; podkreśla rolę Europejskiej 
Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) 
w tym zakresie i przypomina, że w dużej 
mierze to właśnie budżet tej agencji 
znacząco zwiększano w ostatnich latach;

Or. en

Poprawka 25
Pernando Barrena Arza

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zwraca uwagę na znaczenie 
zintegrowanego zarządzania granicami 
dla zapewnienia funkcjonowania strefy 
Schengen; podkreśla ważną rolę 
Europejskiej Agencji Straży Granicznej i 
Przybrzeżnej (Frontex) i wzywa do 
znacznego zwiększenia – do 
838 000 000 EUR – jej budżetu na 2021 r., 
aby umożliwić jej stworzenie i wyszkolenie 
stałej służby, a także zakup własnego 
sprzętu, co pozwoli na skuteczne działanie 
i wsparcie operacyjne dla państw 

6. wyraża zaniepokojenie z powodu 
coraz częstszego naruszania praw 
podstawowych na zewnętrznych granicach 
UE; uważa, że znaczne środki budżetowe, 
jakie przyznano Frontexowi na 
przestrzeni lat, należałoby raczej 
przeznaczyć na zapewnienie bezpiecznych 
i legalnych dróg dostępu do Unii 
Europejskiej, a w perspektywie 
krótkoterminowej na ogólnoeuropejską 
operację poszukiwawczo-ratowniczą, aby 
ratować życie ludzi na morzu;
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członkowskich na granicach zewnętrznych;

Or. en

Poprawka 26
Karlo Ressler

Projekt opinii
Ustęp 6

Projekt opinii Poprawka

6. zwraca uwagę na znaczenie 
zintegrowanego zarządzania granicami dla 
zapewnienia funkcjonowania strefy 
Schengen; podkreśla ważną rolę 
Europejskiej Agencji Straży Granicznej i 
Przybrzeżnej (Frontex) i wzywa do 
znacznego zwiększenia – do 
838 000 000 EUR – jej budżetu na 2021 r., 
aby umożliwić jej stworzenie i 
wyszkolenie stałej służby, a także zakup 
własnego sprzętu, co pozwoli na skuteczne 
działanie i wsparcie operacyjne dla państw 
członkowskich na granicach zewnętrznych;

6. zwraca uwagę na znaczenie 
zintegrowanego zarządzania granicami dla 
zapewnienia funkcjonowania i dalszej 
integracji strefy Schengen; podkreśla 
ważną rolę Europejskiej Agencji Straży 
Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) i 
wzywa do znacznego zwiększenia – do 
838 000 000 EUR – jej budżetu na 2021 r., 
aby umożliwić jej stworzenie i 
wyszkolenie stałej służby, a także zakup 
własnego sprzętu, co pozwoli na skuteczne 
działanie i wsparcie operacyjne dla państw 
członkowskich na granicach zewnętrznych;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. odnotowuje zmniejszenie środków 
na zobowiązania (-5 %) i zwiększenie 
środków na płatności (12 %) dla eu-LISA; 
podkreśla ważną rolę tej agencji we 
właściwym wdrażaniu wielkoskalowych 
systemów informatycznych UE w 
przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i 
sprawiedliwości (system wjazdu/wyjazdu, 
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ETIAS, ECRIS-TCN, Eurodac, VIS, SIS) 
i w operacyjnym zarządzaniu nimi oraz w 
zapewnianiu interoperacyjności tych 
systemów w celu szybszego i bardziej 
wiarygodnego przekazywania danych 
organom zarządzania granicami i 
ścigania; ubolewa, że propozycja Komisji 
nie odpowiada wnioskowi eu-LISA w 
zakresie personelu; zwraca się o 14 
dodatkowych pracowników do udzielenia 
wsparcia w zabezpieczaniu sieci 
informacyjnych i baz danych, projekcie 
rozbudowy obiektów operacyjnych agencji 
oraz działaniach zarządu;

Or. en

Poprawka 28
Sabrina Pignedoli, Laura Ferrara

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. podkreśla kluczową rolę Europolu 
w zapewnianiu bezpieczeństwa obywateli 
Unii oraz wsparcia dla krajowych 
organów ścigania w zwalczaniu stale 
zmieniających się zagrożeń dla 
bezpieczeństwa; odnotowuje wpływ 
kryzysu związanego z COVID-19 na 
europejski krajobraz przestępczości 
zorganizowanej oraz gwałtowny wzrost 
działalności przestępczej w konkretnych 
obszarach, takich jak niegodziwe 
traktowanie dzieci w celach seksualnych 
w internecie i podrabianie towarów. 
podkreśla, że wysiłki na rzecz ożywienia 
gospodarczego po epidemii COVID-19 
wymagają najwyższej czujności w celu 
zapobiegania i zwalczania infiltracji 
przestępczej w legalnej gospodarce; 
uważa, że w ramach skoordynowanego 
podejścia UE agencje i organy Unii, takie 
jak Europol, EPPO, Eurojust i OLAF, 
mogą przyczynić się do walki z 
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działalnością przestępczości 
zorganizowanej i potencjalnymi 
nadużyciami finansowymi w ramach 
budżetu UE na rzecz naprawy 
gospodarczej.

Or. en

Poprawka 29
Pernando Barrena Arza

Projekt opinii
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

6a. wzywa do utworzenia nowej linii 
budżetowej na wsparcie operacji 
poszukiwawczo-ratowniczych w celu 
zagwarantowania dostępu do ochrony 
międzynarodowej zgodnie ze 
zobowiązaniami zaciągniętymi przez 
państwa członkowskie w dziedzinie praw 
człowieka i prawa morskiego, w tym 
prawa do życia i zasady non-refoulement;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. zwraca uwagę na szacunki 
Prokuratury Europejskiej (EPPO), zgodnie 
z którymi w pierwszym roku działania 
przetworzy ona informacje dotyczące 4 
300 spraw i 2 000 postępowań; spodziewa 
się dalszego wzrostu obciążenia pracą w 
najbliższych latach; przypomina, że EPPO 
jest prokuraturą o kompetencjach 

7. zwraca uwagę na szacunki 
Prokuratury Europejskiej (EPPO), zgodnie 
z którymi w pierwszym roku działania 
przetworzy ona informacje dotyczące 4 
300 spraw i 2 000 postępowań; spodziewa 
się dalszego wzrostu obciążenia pracą w 
najbliższych latach, aż do 3700 w 2027 r. 
ze względu na ogólny wzrost interesów 
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obligatoryjnych; z zaniepokojeniem 
odnotowuje niski poziom finansowania 
zaproponowany w projekcie budżetu UE 
na 2021 r.; zwraca uwagę, że znaczne 
zwiększenie środków – do 
55 000 000 EUR – będzie potrzebne, aby 
umożliwić EPPO wywiązanie się z 
prawnego obowiązku tłumaczenia wielkiej 
liczby dokumentów przekazywanych 
sędziom na szczeblu krajowym, a także 
zapewnić jej stanowiska 140 
delegowanych prokuratorów europejskich i 
219 pracowników zgodnie z jej wnioskiem;

finansowych UE w kolejnych WRF i 
planie naprawy gospodarczej; 
przypomina, że EPPO jest prokuraturą o 
kompetencjach obligatoryjnych; wyraża 
zaniepokojenie w związku z niskim 
poziomem finansowania zaproponowanym 
w projekcie budżetu UE na 2021 r. oraz 
liczbą pracowników stanowiącą jedynie 
połowę tego, o co wnioskowała EPPO; 
uważa, że taka propozycja miałaby 
znaczący wpływ na zdolność nowej 
agencji do rozpoczęcia działalności i 
realizacji jej mandatu; zwraca uwagę, że 
znaczne zwiększenie środków – do 
55 000 000 EUR – będzie potrzebne, aby 
umożliwić EPPO wywiązanie się z 
prawnego obowiązku tłumaczenia wielkiej 
liczby dokumentów przekazywanych 
sędziom na szczeblu krajowym, a także 
zapewnić jej stanowiska 140 
delegowanych prokuratorów europejskich i 
219 pracowników zgodnie z jej wnioskiem;

Or. en

Poprawka 31
Karlo Ressler

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. zwraca uwagę na szacunki 
Prokuratury Europejskiej (EPPO), zgodnie 
z którymi w pierwszym roku działania 
przetworzy ona informacje dotyczące 4 
300 spraw i 2 000 postępowań; spodziewa 
się dalszego wzrostu obciążenia pracą w 
najbliższych latach; przypomina, że EPPO 
jest prokuraturą o kompetencjach 
obligatoryjnych; z zaniepokojeniem 
odnotowuje niski poziom finansowania 
zaproponowany w projekcie budżetu UE 
na 2021 r.; zwraca uwagę, że znaczne 
zwiększenie środków – do 
55 000 000 EUR – będzie potrzebne, aby 

7. zwraca uwagę na szacunki 
Prokuratury Europejskiej (EPPO), zgodnie 
z którymi w pierwszym roku działania 
przetworzy ona informacje dotyczące 4 
300 spraw i 2 000 postępowań; spodziewa 
się dalszego wzrostu obciążenia pracą w 
najbliższych latach; przypomina, że EPPO 
jest prokuraturą o kompetencjach 
obligatoryjnych; z zaniepokojeniem 
odnotowuje niski poziom finansowania 
zaproponowany w projekcie budżetu UE 
na 2021 r.; zwraca uwagę, że znaczne 
zwiększenie środków – do 
55 000 000 EUR – będzie potrzebne, aby 
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umożliwić EPPO wywiązanie się z 
prawnego obowiązku tłumaczenia wielkiej 
liczby dokumentów przekazywanych 
sędziom na szczeblu krajowym, a także 
zapewnić jej stanowiska 140 
delegowanych prokuratorów europejskich i 
219 pracowników zgodnie z jej wnioskiem;

umożliwić EPPO wywiązanie się z 
prawnego obowiązku tłumaczenia wielkiej 
liczby dokumentów przekazywanych 
sędziom na szczeblu krajowym, pokrycia 
wydatków związanych z rekrutacją i 
personelem, w szczególności na 
infrastrukturę bezpieczeństwa, a także 
zapewnić jej stanowiska 140 
delegowanych prokuratorów europejskich i 
219 pracowników zgodnie z jej wnioskiem;

Or. en

Poprawka 32
Gwendoline Delbos-Corfield

Projekt opinii
Ustęp 7

Projekt opinii Poprawka

7. zwraca uwagę na szacunki 
Prokuratury Europejskiej (EPPO), zgodnie 
z którymi w pierwszym roku działania 
przetworzy ona informacje dotyczące 4 
300 spraw i 2 000 postępowań; spodziewa 
się dalszego wzrostu obciążenia pracą w 
najbliższych latach; przypomina, że EPPO 
jest prokuraturą o kompetencjach 
obligatoryjnych; z zaniepokojeniem 
odnotowuje niski poziom finansowania 
zaproponowany w projekcie budżetu UE 
na 2021 r.; zwraca uwagę, że znaczne 
zwiększenie środków – do 
55 000 000 EUR – będzie potrzebne, aby 
umożliwić EPPO wywiązanie się z 
prawnego obowiązku tłumaczenia wielkiej 
liczby dokumentów przekazywanych 
sędziom na szczeblu krajowym, a także 
zapewnić jej stanowiska 140 
delegowanych prokuratorów europejskich i 
219 pracowników zgodnie z jej wnioskiem;

7. zwraca uwagę na szacunki 
Prokuratury Europejskiej (EPPO), zgodnie 
z którymi w pierwszym roku działania 
przetworzy ona informacje dotyczące 4 
300 spraw i 2 000 postępowań; spodziewa 
się dalszego wzrostu obciążenia pracą w 
najbliższych latach; przypomina, że EPPO 
jest prokuraturą o kompetencjach 
obligatoryjnych; z zaniepokojeniem 
odnotowuje niski poziom finansowania 
zaproponowany w projekcie budżetu UE 
na 2021 r.; zwraca uwagę, że znaczne 
zwiększenie środków – do 
55 500 000 EUR – będzie potrzebne, aby 
umożliwić EPPO wywiązanie się z 
prawnego obowiązku tłumaczenia wielkiej 
liczby dokumentów przekazywanych 
sędziom na szczeblu krajowym, a także 
zapewnić jej stanowiska 140 
delegowanych prokuratorów europejskich i 
219 pracowników zgodnie z jej wnioskiem;

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

Projekt opinii
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7a. podkreśla, że plan naprawy 
gospodarczej jest nową okazją dla 
przestępców do osiągania zysków i 
sprzeniewierzania funduszy 
przeznaczonych na ratowanie miejsc 
pracy i wspieranie legalnej gospodarki w 
Europie; uważa, że w 2021 r. należy 
wzmocnić walkę z nadużyciami 
finansowymi szkodzącymi budżetowi UE, 
korupcją, praniem pieniędzy i 
finansowaniem działalności przestępczej; 
w tym kontekście podkreśla znaczenie 
odpowiedniego finansowania 
europejskich agencji WSiSW, w 
szczególności Europolu, EPPO, CEPOL-
u, OLAF-u i Eurojustu;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 7 b (nowy)

Projekt opinii Poprawka

7b. z zadowoleniem przyjmuje nową 
strategię unii bezpieczeństwa 
opublikowaną przez Komisję w dniu 24 
lipca, w której skoncentrowano się na 
ochronie infrastruktury krytycznej, walce 
z cyberprzestępczością, reagowaniu na 
zagrożenia hybrydowe i przestępczość 
zorganizowaną; odnotowuje również trzy 
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przedstawione plany działania dotyczące 
niegodziwego traktowania dzieci w celach 
seksualnych w internecie, broni palnej i 
narkotyków; uważa zatem, że w budżecie 
Unii i dla europejskich agencji WSiSW 
niezbędne są odpowiednie środki 
finansowe na realizację tych celów;

Or. en

Poprawka 35
Gwendoline Delbos-Corfield

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. z ubolewaniem przyjmuje 
ograniczenie budżetu Agencji Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej o 0,4 %; 
wnioskuje natomiast o zwiększenie 
środków na zobowiązania i na płatności 
przeznaczonych dla tej agencji do 
24 600 000 EUR; wzywa do stworzenia 
dwóch dodatkowych stanowisk AD6 i 
dwóch stanowisk pracowników 
kontraktowych w grupie funkcyjnej IV w 
planie zatrudnienia tej agencji; podkreśla, 
że bez odpowiednich zasobów 
finansowych i kadrowych agencja ta może 
nie być w stanie realizować projektów 
odpowiadających zidentyfikowanym 
potrzebom;

9. z głębokim ubolewaniem przyjmuje 
ograniczenie budżetu Agencji Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) o 
0,4 %; wzywa do zwiększenia środków na 
zobowiązania i płatności przeznaczonych 
dla tej agencji co najmniej do kwoty 
określonej w jej pierwotnego wniosku (24 
600 000 EUR), a także uwzględnienia 
znacznych dodatkowych wysiłków 
poczynionych przez FRA w celu ścisłego 
monitorowania wpływu praw 
podstawowych podczas epidemii COVID-
19; ubolewa nad faktem, że w ostatnich 
latach tylko minimalnie zwiększono 
budżet przeznaczony na FRA i podkreśla, 
że może to mieć wpływ na jakość pracy 
wykonywanej przez FRA, która okazała 
się niezwykle cenna dla polityki UE; 
wzywa do stworzenia dwóch dodatkowych 
stanowisk AD6 i dwóch stanowisk 
pracowników kontraktowych w grupie 
funkcyjnej IV w planie zatrudnienia tej 
agencji; podkreśla, że bez odpowiednich 
zasobów finansowych i kadrowych agencja 
ta może nie być w stanie realizować 
projektów odpowiadających 
zidentyfikowanym potrzebom;

Or. en
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Poprawka 36
Domènec Ruiz Devesa

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. z ubolewaniem przyjmuje 
ograniczenie budżetu Agencji Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej o 0,4 %; 
wnioskuje natomiast o zwiększenie 
środków na zobowiązania i na płatności 
przeznaczonych dla tej agencji do 
24 600 000 EUR; wzywa do stworzenia 
dwóch dodatkowych stanowisk AD6 i 
dwóch stanowisk pracowników 
kontraktowych w grupie funkcyjnej IV w 
planie zatrudnienia tej agencji; podkreśla, 
że bez odpowiednich zasobów 
finansowych i kadrowych agencja ta może 
nie być w stanie realizować projektów 
odpowiadających zidentyfikowanym 
potrzebom;

9. z ubolewaniem przyjmuje 
ograniczenie budżetu Agencji Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej o 0,4 %; 
wnioskuje natomiast o zwiększenie 
środków na zobowiązania i na płatności 
przeznaczonych dla tej agencji do 
24 600 000 EUR; wzywa do stworzenia 
dwóch dodatkowych stanowisk AD6 i 
dwóch stanowisk pracowników 
kontraktowych w grupie funkcyjnej IV w 
planie zatrudnienia tej agencji; podkreśla, 
że bez odpowiednich zasobów 
finansowych i kadrowych agencja ta może 
nie być w stanie realizować projektów 
odpowiadających zidentyfikowanym 
potrzebom; uważa za konieczne 
wspieranie tej agencji w jej działaniach 
podejmowanych w odpowiedzi na kryzys 
związany z Covid-19 w dziedzinie 
sprawiedliwych technologii służących 
ochronie zdrowia publicznego, 
zapobieganiu przemocy domowej, 
ochronie seniorów, Romów, ochronie w 
dziedzinie migracji i azylu, zwłaszcza w 
kontekście ewentualnej drugiej fali w 
2021 r;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 9
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Projekt opinii Poprawka

9. z ubolewaniem przyjmuje 
ograniczenie budżetu Agencji Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej o 0,4 %; 
wnioskuje natomiast o zwiększenie 
środków na zobowiązania i na płatności 
przeznaczonych dla tej agencji do 
24 600 000 EUR; wzywa do stworzenia 
dwóch dodatkowych stanowisk AD6 i 
dwóch stanowisk pracowników 
kontraktowych w grupie funkcyjnej IV w 
planie zatrudnienia tej agencji; podkreśla, 
że bez odpowiednich zasobów 
finansowych i kadrowych agencja ta może 
nie być w stanie realizować projektów 
odpowiadających zidentyfikowanym 
potrzebom;

9. z ubolewaniem przyjmuje 
ograniczenie budżetu Agencji Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej o 0,4 %; 
wnioskuje natomiast o zwiększenie 
środków na zobowiązania i na płatności 
przeznaczonych dla tej agencji do 
24 600 000 EUR; wzywa do stworzenia 
dwóch dodatkowych stanowisk AD6 i 
dwóch stanowisk pracowników 
kontraktowych w grupie funkcyjnej IV w 
planie zatrudnienia tej agencji; podkreśla, 
że bez odpowiednich zasobów 
finansowych i kadrowych agencja ta może 
nie być w stanie realizować projektów 
odpowiadających zidentyfikowanym 
potrzebom, w szczególności w walce z 
dyskryminacją i rasizmem, ochronie 
danych osobowych i obronie praw 
podstawowych jednostek, w tym na 
granicach zewnętrznych, ochronie 
migrantów i uchodźców, wspieraniu 
sprawiedliwości i praw ofiar;

Or. en

Poprawka 38
Pernando Barrena Arza

Projekt opinii
Ustęp 9

Projekt opinii Poprawka

9. z ubolewaniem przyjmuje 
ograniczenie budżetu Agencji Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej o 0,4 %; 
wnioskuje natomiast o zwiększenie 
środków na zobowiązania i na płatności 
przeznaczonych dla tej agencji do 
24 600 000 EUR; wzywa do stworzenia 
dwóch dodatkowych stanowisk AD6 i 
dwóch stanowisk pracowników 
kontraktowych w grupie funkcyjnej IV w 
planie zatrudnienia tej agencji; podkreśla, 
że bez odpowiednich zasobów 

9. z ubolewaniem przyjmuje 
ograniczenie budżetu Agencji Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej o 0,4 %; 
wnioskuje natomiast o zwiększenie 
środków na zobowiązania i na płatności 
przeznaczonych dla tej agencji do 
26 679 000 EUR; wzywa do stworzenia 
sześciu dodatkowych stanowisk AD6 i 
dwóch stanowisk pracowników 
kontraktowych w grupie funkcyjnej IV w 
planie zatrudnienia tej agencji; podkreśla, 
że bez odpowiednich zasobów 



PE655.893v01-00 30/34 AM\1211424PL.docx

PL

finansowych i kadrowych agencja ta może 
nie być w stanie realizować projektów 
odpowiadających zidentyfikowanym 
potrzebom;

finansowych i kadrowych agencja ta może 
nie być w stanie realizować projektów 
odpowiadających zidentyfikowanym 
potrzebom i odpowiednio monitorować 
prawa podstawowe w UE;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. uważa, że proponowane 
zwiększenie środków Agencji Unii 
Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów 
Sprawiedliwości w Sprawach Karnych 
(Eurojust) jest niewystarczające w świetle 
wyzwań stojących przed tą agencją w 
związku z cyfryzacją i stale rosnącą liczbą 
spraw; wnioskuje o zapewnienie tej agencji 
17 dodatkowych stanowisk i odpowiednie 
zwiększenie jej budżetu – do 
43 800 000 EUR;

10. uważa, że proponowane 
zwiększenie środków Agencji Unii 
Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów 
Sprawiedliwości w Sprawach Karnych 
(Eurojust) jest niewystarczające w świetle 
wyzwań stojących przed tą agencją w 
związku z cyfryzacją i stale rosnącą liczbą 
spraw; wnioskuje o zapewnienie tej agencji 
21 dodatkowych stanowisk i odpowiednie 
zwiększenie jej budżetu – do 
43 800 000 EUR;

Or. en

Poprawka 40
Gwendoline Delbos-Corfield

Projekt opinii
Ustęp 10

Projekt opinii Poprawka

10. uważa, że proponowane 
zwiększenie środków Agencji Unii 
Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów 
Sprawiedliwości w Sprawach Karnych 
(Eurojust) jest niewystarczające w świetle 

10. Uważa, że proponowane 
zwiększenie środków Agencji Unii 
Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów 
Sprawiedliwości w Sprawach Karnych 
(Eurojust) jest niewystarczające w świetle 
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wyzwań stojących przed tą agencją w 
związku z cyfryzacją i stale rosnącą liczbą 
spraw; wnioskuje o zapewnienie tej agencji 
17 dodatkowych stanowisk i odpowiednie 
zwiększenie jej budżetu – do 
43 800 000 EUR;

wyzwań stojących przed tą agencją w 
związku ze stale rosnącą liczbą spraw; 
wnioskuje o zapewnienie tej agencji 17 
dodatkowych stanowisk i odpowiednie 
zwiększenie jej budżetu – do 
43 800 000 EUR;

Or. en

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

Projekt opinii
Ustęp 11

Projekt opinii Poprawka

11. z zadowoleniem przyjmuje 
proponowane zwiększenie o 16,5 % 
środków na zobowiązania i na płatności 
przeznaczonych dla Europejskiego Urzędu 
Wsparcia w dziedzinie Azylu, lecz 
ubolewa, że nie zwiększono odpowiednio 
liczby stanowisk w planie zatrudnienia 
tego urzędu; w związku z tym wnioskuje o 
powiększenie jego planu zatrudnienia o 50 
dodatkowych stanowisk; przypomina, że 
urząd planuje utrzymać przez cały okres 
programowania taki sam poziom 
zatrudnienia, o jaki wnioskował na 2021 r., 
lecz zaznacza, że jeżeli nowe 
rozporządzenie w sprawie Agencji Unii 
Europejskiej ds. Azylu zostanie przyjęte, 
potrzebny będzie dodatkowy personel; 
podkreśla, że dodatkowy personel 
wspomoże działania w terenie, 
przygotowanie i realizację szkoleń, 
informacji i analiz, narzędzi praktycznych, 
działalności zarządczej i funkcji 
administracyjnych.

11. z zadowoleniem przyjmuje 
proponowane zwiększenie o 16,5 % 
środków na zobowiązania i na płatności 
przeznaczonych dla Europejskiego Urzędu 
Wsparcia w dziedzinie Azylu, lecz 
ubolewa, że nie zwiększono odpowiednio 
liczby stanowisk w planie zatrudnienia 
tego urzędu; w związku z tym wnioskuje o 
powiększenie jego planu zatrudnienia o 50 
dodatkowych stanowisk; przypomina, że 
urząd planuje utrzymać przez cały okres 
programowania taki sam poziom 
zatrudnienia, o jaki wnioskował na 2021 r., 
lecz zaznacza, że jeżeli nowe 
rozporządzenie w sprawie Agencji Unii 
Europejskiej ds. Azylu zostanie przyjęte, 
potrzebny będzie dodatkowy personel; 
przypomina, że w ostatnich latach EASO 
znacznie wzmógł działania operacyjne, 
aby stawić czoła wyzwaniu kryzysu 
migracyjnego i pomóc państwom 
członkowskim w przyjmowaniu osób 
ubiegających się o azyl i przetwarzaniu 
procedur azylowych, w szczególności w 
punktach szybkiej rejestracji migrantów 
(„hotspot”) UE; zaznacza, że EASO 
otrzymał również szereg nowych misji w 
dziedzinie wyokrętowania lub 



PE655.893v01-00 32/34 AM\1211424PL.docx

PL

przenoszenia; podkreśla, że dodatkowy 
personel wspomoże działania w terenie, 
przygotowanie i realizację szkoleń, 
informacji i analiz, narzędzi praktycznych, 
działalności zarządczej i funkcji 
administracyjnych w czasach gdy presja 
na unijne systemy migracyjne i azylowe 
pozostaje wysoka.

Or. en

Poprawka 42
Pernando Barrena Arza

Projekt opinii
Ustęp 11

Projekt opinii Poprawka

11. z zadowoleniem przyjmuje 
proponowane zwiększenie o 16,5 % 
środków na zobowiązania i na płatności 
przeznaczonych dla Europejskiego Urzędu 
Wsparcia w dziedzinie Azylu, lecz 
ubolewa, że nie zwiększono odpowiednio 
liczby stanowisk w planie zatrudnienia 
tego urzędu; w związku z tym wnioskuje o 
powiększenie jego planu zatrudnienia o 50 
dodatkowych stanowisk; przypomina, że 
urząd planuje utrzymać przez cały okres 
programowania taki sam poziom 
zatrudnienia, o jaki wnioskował na 2021 r., 
lecz zaznacza, że jeżeli nowe 
rozporządzenie w sprawie Agencji Unii 
Europejskiej ds. Azylu zostanie przyjęte, 
potrzebny będzie dodatkowy personel; 
podkreśla, że dodatkowy personel 
wspomoże działania w terenie, 
przygotowanie i realizację szkoleń, 
informacji i analiz, narzędzi praktycznych, 
działalności zarządczej i funkcji 
administracyjnych.

11. z zadowoleniem przyjmuje 
proponowane zwiększenie o 16,5 % 
środków na zobowiązania i na płatności 
przeznaczonych dla Europejskiego Urzędu 
Wsparcia w dziedzinie Azylu, lecz 
ubolewa, że nie zwiększono odpowiednio 
liczby stanowisk w planie zatrudnienia 
tego urzędu; w związku z tym wnioskuje o 
powiększenie jego planu zatrudnienia o 50 
dodatkowych stanowisk; przypomina, że 
urząd planuje utrzymać przez cały okres 
programowania taki sam poziom 
zatrudnienia, o jaki wnioskował na 2021 r., 
lecz zaznacza, że jeżeli nowe 
rozporządzenie w sprawie Agencji Unii 
Europejskiej ds. Azylu zostanie przyjęte, 
potrzebny będzie dodatkowy personel; 
podkreśla, że dodatkowy personel 
wspomoże działania w terenie, 
przygotowanie i realizację szkoleń, 
informacji i analiz, narzędzi praktycznych, 
działalności zarządczej i funkcji 
administracyjnych; odnotowuje jednak 
obawy wyrażane przez organizacje 
pozarządowe w związku z praktykami w 
zakresie przeprowadzania wywiadów przez 
pracowników EASO i proponuje 
utworzenie rezerwy w celu zapewnienia, 
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aby EASO wprowadził zabezpieczenia 
gwarantujące, że jego pracownicy nie 
będą uczestniczyć w naruszaniu praw 
podstawowych w trakcie udzielania 
państwom członkowskim wsparcia 
operacyjnego;

Or. en

Poprawka 43
Domènec Ruiz Devesa

Projekt opinii
Ustęp 11

Projekt opinii Poprawka

11. z zadowoleniem przyjmuje 
proponowane zwiększenie o 16,5 % 
środków na zobowiązania i na płatności 
przeznaczonych dla Europejskiego Urzędu 
Wsparcia w dziedzinie Azylu, lecz 
ubolewa, że nie zwiększono odpowiednio 
liczby stanowisk w planie zatrudnienia 
tego urzędu; w związku z tym wnioskuje o 
powiększenie jego planu zatrudnienia o 50 
dodatkowych stanowisk; przypomina, że 
urząd planuje utrzymać przez cały okres 
programowania taki sam poziom 
zatrudnienia, o jaki wnioskował na 2021 
r., lecz zaznacza, że jeżeli nowe 
rozporządzenie w sprawie Agencji Unii 
Europejskiej ds. Azylu zostanie przyjęte, 
potrzebny będzie dodatkowy personel; 
podkreśla, że dodatkowy personel 
wspomoże działania w terenie, 
przygotowanie i realizację szkoleń, 
informacji i analiz, narzędzi praktycznych, 
działalności zarządczej i funkcji 
administracyjnych.

11. z zadowoleniem przyjmuje 
proponowane zwiększenie o 16,5 % 
środków na zobowiązania i na płatności 
przeznaczonych dla Europejskiego Urzędu 
Wsparcia w dziedzinie Azylu, lecz 
ubolewa, że nie zwiększono odpowiednio 
liczby stanowisk w planie zatrudnienia 
tego urzędu; w związku z tym wnioskuje o 
powiększenie jego planu zatrudnienia o 50 
dodatkowych stanowisk; zaznacza, że 
jeżeli nowe rozporządzenie w sprawie 
Agencji Unii Europejskiej ds. Azylu 
zostanie przyjęte, potrzebny będzie 
dodatkowy personel; podkreśla, że 
dodatkowy personel wspomoże działania w 
terenie, przygotowanie i realizację szkoleń, 
informacji i analiz, narzędzi praktycznych, 
działalności zarządczej i funkcji 
administracyjnych.

Or. en

Poprawka 44
Gwendoline Delbos-Corfield



PE655.893v01-00 34/34 AM\1211424PL.docx

PL

Projekt opinii
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt opinii Poprawka

11a. wzywa Komisję, Radę i państwa 
członkowskie do wdrożenia sporządzania 
budżetu z uwzględnieniem aspektu płci we 
wszystkich wydatkach publicznych; 
przypomina, że sporządzanie budżetu z 
uwzględnieniem aspektu płci powinno 
stać się integralną częścią procedury 
budżetowej na wszystkich jej etapach oraz 
we wszystkich liniach budżetowych;

Or. en


