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PASIŪLYMAI

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į 
savo pasiūlymą dėl rezoliucijos įtraukti šiuos pasiūlymus:

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;

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

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; 

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; 

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 
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mano, kad, atsižvelgiant į Agentūros prašymą, jai turėtų būti skirta 184 900 000 EUR; 
prašo į Agentūros personalo planą įtraukti dar 63 etatus;

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;

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; 

8. yra susirūpinęs dėl to, kad siūlomas didelis finansavimo sumažinimas mainų, paramos 
ir mokymo programai, skirtai euro apsaugai nuo klastojimo (programai „Pericles IV“), 
keltų pavojų visos programos sėkmei; mano, kad 2021 m. finansavimas turėtų būti 
padidintas iki 950 000 EUR, siekiant užtikrinti, kad programa galėtų reikšmingai 
prisidėti prie kovos su euro padirbinėjimu ir susijusiu sukčiavimu;

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; 

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; 

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.


