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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи приканва водещата 
комисия по бюджети да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

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

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

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

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

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

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

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

8. изразява загриженост, че значителните съкращения на финансирането, 
предложени за Програмата за обмен, помощ и обучение за защита на еврото 
срещу подправяне (програма „Перикъл IV“), биха изложили на риск успеха на 
цялата програма; счита, че финансирането за 2021 г. следва да бъде увеличено на 
950 000 EUR, за да се гарантира, че програмата може да даде значим принос за 
борбата срещу подправянето на еврото и свързаните с това измами;

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

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

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


