
PA\1209553HU.docx PE654.091v01-00

HU Egyesülve a sokféleségben HU

Európai Parlament
2019-2024

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

2020/1998(BUD)

13.7.2020

VÉLEMÉNYTERVEZET
az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részéről

a Költségvetési Bizottság részére

az Európai Unió 2021. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésének 
tervezetéről
(2020/1998(BUD))

A vélemény előadója: Karlo Ressler



PE654.091v01-00 2/5 PA\1209553HU.docx

HU

PA_NonLeg



PA\1209553HU.docx 3/5 PE654.091v01-00

HU

JAVASLATOK

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felkéri a Költségvetési Bizottságot mint 
illetékes bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele az alábbi 
javaslatokat:

1. sajnálja, hogy a „Polgárok, egyenlőség, jogok és értékek program” számára javasolt, 
90 600 000 eurós kötelezettségvállalási előirányzatok jóval alacsonyabbak a Parlament 
által eredetileg kértnél; kéri, hogy a Parlament 2019. április 17-én elfogadott első 
olvasatbeli álláspontjával összhangban a kötelezettségvállalási előirányzatokat emeljék 
265 000 000 euróra, és hozzanak létre egy új költségvetési sort „Az uniós értékek 
előmozdítása és védelme” elnevezéssel (120 000 000 euró kötelezettségvállalási 
előirányzattal); a Tanáccsal elért részleges megállapodással összhangban kéri, hogy a 
„Daphne” költségvetési sor kötelezettségvállalási előirányzatait emeljék 
37 100 000 euróra, és ebből az összegből 27 300 000 eurót különítsenek el a nemi alapú 
erőszak elleni küzdelemre „A nemi alapú erőszak minden formája elleni küzdelem” 
alcím létrehozása révén; kéri továbbá, hogy a „Polgárok szerepvállalásának és az Unió 
demokratikus életében való részvételének előmozdítása” költségvetési sor 
kötelezettségvállalási előirányzatait emeljék 70 600 000 euróra, hogy az „Egyenlőség 
és jogok előmozdítása” költségvetési sort nevezzék át „Az egyenlőség, a jogok és a 
nemek közötti egyenlőség előmozdítása” költségvetési sorra, és hogy 10 300 000 eurót 
különítsenek el „A nemek közötti egyenlőség és a nemek közötti egyenlőség általános 
érvényesítésének előmozdítása” céljára egy új alcím létrehozásával;

2. tudomásul veszi az Európai Unió Bűnüldözési Képzési Ügynöksége (CEPOL) 
kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatainak kismértékű, 3%-os növekedését; 
kéri a finanszírozás további növelését 10 400 000 euróról 17 100 000 euróra, valamint 
további 23 álláshely létrehozását az ügynökség létszámtervében; hangsúlyozza, hogy a 
kért kiegészítő finanszírozás lehetővé tenné az ügynökség számára, hogy lépést tartson 
a tagállamok folyamatosan növekvő igényeivel; 

3. tudomásul veszi a Jogérvényesülés program kötelezettségvállalási és kifizetési 
előirányzatainak kismértékű növekedését (+ 0,5%); kéri, hogy a 2021–2027-es 
időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2018. november 14-i európai 
parlamenti állásfoglalásban foglalt, a Jogérvényesülés program pénzügyi 
keretösszegére vonatkozó parlamenti állásponttal összhangban 2021-ben 
6 800 000 euróval, összesen 50 500 000 euróra növeljék a program finanszírozását; 

4. úgy véli, hogy a Kábítószer és a Kábítószerfüggőség Európai Megfigyelőközpontja 
számára javasolt kismértékű növelés (+ 1,8%) nem lesz elegendő a személyzeti 
szabályzatból és bérleti szerződéseiből eredő jogi kötelezettségei teljesítéséhez; 
hangsúlyozza továbbá, hogy további finanszírozást kell biztosítani a központ számára 
ahhoz, hogy teljes mértékben ki tudja aknázni működési kapacitását, és hatékonyan 
tudjon reagálni a kábítószer-jelenség legújabb fejleményeire, többek között a Covid19-
járvány kapcsán; kéri ezért, hogy a központ költségvetését emeljék 18 100 000 euróra; 

5. tudomásul veszi a Bűnüldözési Együttműködés Európai Uniós Ügynöksége (Europol) 
előirányzatainak 11,5%-kal történő növelésére irányuló javaslatot, a személyzeti 
szabályzat hatálya alá tartozó személyzet létszámának változatlanul hagyása mellett; 



PE654.091v01-00 4/5 PA\1209553HU.docx

HU

emlékeztet arra, hogy az ügynökségnek fokozott operatív támogatást kell nyújtania a 
tagállamoknak, és hogy kérésre a közelmúltban új kezdeményezéseket indított, például 
az Európai Pénzügyi és Gazdasági Bűnözési Központot és az Innovációs 
Laboratóriumot, amelyek további finanszírozást igényelnek; várakozása szerint az 
ügyfeladatköre az ügynökség megbízatásának közelgő, 2021. évi felülvizsgálatával 
tovább fog bővülni; ezért úgy véli, hogy kérésének megfelelően 184 900 000 eurót kell 
az ügynökség rendelkezésére bocsátani; kéri további 63 álláshely hozzáadását az 
ügynökség létszámtervéhez;

6. hangsúlyozza az integrált határigazgatás fontosságát a schengeni térség működésének 
biztosítása szempontjából; kiemeli az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség 
(Frontex) e tekintetben betöltött fontos szerepét, és felszólít a költségvetés jelentős, 
838 000 000 euróra történő növelésére 2021-re annak érdekében, hogy az ügynökség 
felépíthesse és kiképezhesse készenléti alakulatát, valamint saját eszközöket 
vásárolhasson, ezáltal lehetővé téve a sikeres bevetéseket és tagállamok operatív 
támogatását a külső határokon;

7. tudomásul veszi az Európai Ügyészség (EPPO) azon becslését, hogy működésének első 
évében 4300 ügynek és 2000 nyomozásnak megfelelő információt fog feldolgozni; arra 
számít, hogy a munkateher az elkövetkező években tovább fog nőni; emlékeztet arra, 
hogy az Európai Ügyészség olyan ügyészség, amely kötelező hatáskörökkel 
rendelkezik; aggodalommal veszi tudomásul a 2021. évi uniós költségvetési tervezetben 
javasolt alacsony finanszírozási szintet; hangsúlyozza, hogy jelentősen, 
55 000 000 euróra kell növelni a finanszírozást annak érdekében, hogy az Európai 
Ügyészség eleget tehessen azon jogi kötelezettségének, hogy nagy mennyiségű 
dokumentumot fordíttat le a bíráknak nemzeti szinten, és kéri, hogy biztosítsák számára 
a kért 140 delegált európai ügyészt és 219 alkalmazottat; 

8. aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy az euró hamisítás elleni védelmét szolgáló csere-, 
segítségnyújtási és képzési program (a „Periklész IV program”) finanszírozásának 
javasolt jelentős csökkentése veszélybe sodorná a program egészének sikerét; úgy véli, 
hogy a 2021. évi finanszírozást 950 000 euróra kell növelni annak biztosítása 
érdekében, hogy a program érdemben hozzá tudjon járulni az euró hamisítása és az 
ahhoz kapcsolódó csalás elleni küzdelemhez;

9. sajnálja, hogy az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének költségvetését 0,4%-kal 
csökkentették; kéri, hogy ehelyett emeljék az ügynökség kötelezettségvállalási és 
kifizetési előirányzatait 24 600 000 euróra; kéri, hogy az ügynökség létszámtervét 
egészítsék ki a IV. besorolási csoportba tartozó két AD6-os és két szerződéses 
alkalmazotti álláshellyel; kiemeli, hogy megfelelő pénzügyi és személyzeti források 
nélkül az ügynökség esetleg nem lesz képes olyan projekteket végrehajtani, amelyek 
megfelelnek az azonosított igényeknek; 

10. úgy véli, hogy az Európai Unió Büntető Igazságügyi Együttműködési Ügynöksége 
(Eurojust) előirányzatainak javasolt növelése nem elégséges az ügynökség előtt álló, a 
digitalizációval és az ügyek folyamatosan növekvő számával kapcsolatos kihívások 
fényében;  kéri, hogy biztosítsanak 17 további álláshelyet az ügynökség számára, és 
ennek megfelelően növeljék költségvetését 43 800 000 euróra; 
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11. üdvözli az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal kötelezettségvállalási és 
kifizetési előirányzatainak 16,5%-os javasolt növelését, azonban sajnálja, hogy a 
létszámtervben szereplő álláshelyek száma nem növekszik ennek megfelelően; ezért 
kéri, hogy a hivatal létszámtervét további 50 álláshellyel egészítsék ki; emlékeztet arra, 
hogy a hivatal azt tervezi, hogy az új programozási időszakban a 2021-re tervezettel 
megegyező létszámot tart fenn, de hangsúlyozza, hogy további személyzetre lesz 
szükség, ha elfogadják az Európai Unió Menekültügyi Ügynökségéről szóló új 
rendeletet; kiemeli, hogy a további személyzet megerősítené a helyszíni műveleteket, a 
képzések, a tájékoztatás és az elemzés, a gyakorlati eszközök, az irányítási 
tevékenységek és az adminisztratív funkciók fejlesztését és megvalósítását.


