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SUGESTÕES 

A Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos insta a Comissão dos 

Orçamentos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões na 

proposta de resolução que aprovar: 

1. Acolhe com agrado o projeto de orçamento retificativo n.º 5/2015 como primeira 

resposta aos desafios colocados pelas tendências migratórias e pela situação sem 

precedentes no Mediterrâneo; observa que este projeto propõe um aumento das dotações 

de 75 722 000 EUR e a reafetação de um montante de 69 652 000 EUR de dotações 

para pagamentos a partir do programa Galileo; 

2. Toma nota dos montantes adicionais propostos para a Agência Frontex, especialmente 

para as operações Triton e Poseidon; insiste em que o salvamento de vidas no mar deve 

ser o principal objetivo destas operações; solicita à Comissão que assegure a 

disponibilização de recursos financeiros suficientes para o cumprimento das obrigações 

de busca e salvamento que incumbem à União; recorda, contudo, que são necessárias 

soluções de longo prazo para os desafios mais abrangentes que a migração e o tráfico de 

seres humanos colocam; 

3. Congratula-se com o aumento do financiamento das operações europeias Triton e 

Poseidon; recorda que as contribuições para as operações de busca e salvamento devem 

ser uma prioridade; observa que a triplicação do financiamento da operação Triton se 

refere apenas ao montante mais baixo do orçamento de 2015 e não ao montante mais 

elevado do orçamento de 2014; lamenta a falta de transparência relativamente aos 

custos da operação Triton e solicita à Comissão mais esclarecimentos sobre as 

diferenças consideráveis entre os montantes afetados à operação Triton nos orçamentos 

de 2014 e de 2015; exorta a Comissão e a Agência Frontex a disponibilizarem dados 

fiáveis, completos e regularmente atualizados sobre os custos das operações Triton e 

Poseidon; 

4. Regozija-se com o financiamento adicional a favor do Fundo para o Asilo, a Migração e 

a Integração; considera que os recursos propostos serão insuficientes para financiar 

integralmente o mecanismo de repartição e o programa de reinstalação propostos pela 

Comissão, para melhorar as condições de acolhimento e de integração dos requerentes 

de asilo e dos refugiados e para apoiar todos os Estados-Membros de primeira linha que 

enfrentam uma pressão migratória; solicita que o financiamento a título do orçamento 

de 2016 seja orientado para as necessidades e tenha em linha de conta o número de 

chegadas registadas em 2015, dado o aumento do número de chegadas desde o início do 

ano em curso; 

5. Considera que as agências pertinentes não devem ser objeto de uma redução ou 

reafectação de pessoal; entende que essas agências devem afetar os seus efetivos de 

forma adequada a fim de responderem às suas responsabilidades crescentes; 

6. Salienta que, dado o elevado número de chegadas às costas meridionais da União, o 

papel crescente que o Gabinete Europeu de Apoio em matéria de Asilo (EASO) tem de 

desempenhar na gestão da problemática do asilo e o pedido inequívoco de apoio ao 

reforço das condições de acolhimento, a proposta de aumento da dotação de pessoal do 
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EASO em apenas quatro elementos é claramente insuficiente; solicita, por conseguinte, 

que o EASO seja dotado do pessoal e do orçamento adequados para 2016, a fim de 

poder levar a cabo eficazmente as funções e operações de que está incumbido; 

7 Salienta que também é necessário afetar recursos adicionais para apoiar os 

Estados-Membros no tratamento eficaz e célere dos pedidos com a assistência do 

EASO; 

8. Considera que o impacto orçamental e as funções adicionais decorrentes das medidas 

apresentadas no âmbito da Agenda Europeia da Migração e da Agenda Europeia da 

Segurança relativamente à Europol deveriam ser avaliados em pormenor pela Comissão, 

de modo a permitir que o Parlamento Europeu e o Conselho ajustem corretamente as 

necessidades orçamentais e de pessoal da Europol; salienta o papel desempenhado pela 

Europol no apoio transfronteiras aos Estados-Membros e no intercâmbio de 

informações; sublinha a necessidade de assegurar um orçamento e uma dotação de 

pessoal adequados à Europol para 2016, para que esta possa levar a cabo eficazmente as 

suas funções e operações; 

9. Considera que o montante adicional de 7 000 000 EUR para os programas regionais de 

proteção e desenvolvimento para o Norte de África e para o Corno de África será 

insuficiente face aos desafios com que estas regiões se deparam; solicita à Comissão 

que forneça dados transparentes e atualizados sobre a utilização desses fundos e sobre o 

respeito dos direitos fundamentais dos migrantes em países terceiros, começando pelos 

centros de detenção; 

10. Conclui que, para evitar mais perdas de vidas no mar e continuar a aplicar os princípios 

de solidariedade e partilha equitativa de responsabilidades, serão necessários recursos 

financeiros mais avultados e previsíveis a médio e longo prazo. 
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