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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. Saúda o aumento do montante atribuído ao Fundo para o Asilo, a Migração e a 

Integração (FAMI) de 31,2 % e de 35 % em dotações para autorizações e em dotações 

para pagamentos, respetivamente, em comparação com 2015; considera que este 

aumento confirma a necessidade de uma repartição equitativa e transparente do 

financiamento pelos diferentes objetivos do FAMI; entende que importa aumentar 

substancialmente o financiamento da UE para o acolhimento e a integração de 

migrantes e requerentes de asilo, em vez de se insistir na atual prioridade atribuída ao 

controlo nas fronteiras e a outras medidas de segurança dispendiosas, como a detenção 

administrativa, que revelaram uma falta de eficácia e que violam frequentemente os 

direitos dos migrantes; insta a Comissão a conceder, em primeiro lugar, recursos 

suplementares para a realização de ações específicas aos Estados-Membros que se 

voluntariem para tomar medidas visando o acolhimento e a integração de migrantes e 

requerentes de asilo; entende que é necessário criar rubricas orçamentais separadas para 

abranger os quatro objetivos específicos do FAMI e uma nova rubrica orçamental para o 

mecanismo de relocalização de emergência; 

2. Considera que a atual crise de refugiados demonstra a necessidade de criar uma margem 

orçamental significativa e disponibilidade no orçamento de 2016, que permita prestar 

um apoio mais célere e substancial aos Estados-Membros com maior afluência de 

refugiados e também no contexto do acolhimento e da integração dessas pessoas; 

3. Propõe o aumento do FSI, uma vez que a proteção e a segurança das fronteiras são 

aspetos fundamentais para a União, incluindo o reforço da agenda para a segurança e do 

Centro Europeu de Luta contra o Terrorismo; 

4. Considera que, em vez do atual processo decisório ad hoc, cumpre adotar uma 

abordagem a mais longo prazo em relação às operações de busca e salvamento; propõe, 

consequentemente, a criação de uma nova rubrica orçamental consagrada a um fundo 

europeu de busca e salvamento para cobrir as referidas operações; 

5. Apoia a proposta de mobilizar o instrumento de flexibilidade para financiar parte do 

mecanismo de relocalização de emergência, mas considera que importa aumentar o 

limite máximo estabelecido para a categoria 3, a fim de permitir que a UE cumpra as 

suas obrigações no plano do asilo e da migração; insta, neste contexto, a Comissão a 

avaliar o QFP quando proceder à revisão intercalar em 2017; 

6. Considera que é necessário aumentar as dotações de todas as agências no domínio da 

justiça e dos assuntos internos, atendendo aos desafios particulares colocados neste 

domínio de ação e ao aumento incessante das tarefas a cargo destas agências; recorda 

que estas agências são instadas a efetuar novas tarefas relacionadas com os mecanismos 

de relocalização e de reinstalação de refugiados, as atividades de busca e salvamento no 

mar, a aplicação do Sistema Europeu Comum de Asilo, as recentes decisões e 

estratégias de luta contra o terrorismo e a criminalidade organizada, incluindo a 
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cibercriminalidade e o tráfico de migrantes; considera que a Frontex, a Europol, o 

EASO e a Eurojust necessitam de um número de efetivos superior ao número proposto 

pela Comissão; 

7. Congratula-se com o aumento proposto para a Frontex, uma vez que permitirá alargar as 

operações Triton e Poseidon; propõe a criação de uma rubrica orçamental separada para 

as operações conjuntas da Frontex, a fim de aumentar a sua transparência; 

8. Entende que uma resposta europeia coerente às operações de busca e salvamento no 

Mediterrâneo tem de ser dissociada das missões de gestão e controlo das fronteiras e ser 

estruturada como uma missão independente; propõe, consequentemente, a criação de 

uma nova rubrica orçamental consagrada a um fundo europeu de busca e salvamento 

para reforçar e apoiar as operações de busca e salvamento efetuadas pelos 

Estados-Membros; 

9. Frisa que a Comissão deve explicar e especificar o impacto orçamental das medidas 

apresentadas como parte da agenda europeia em matéria de segurança, designadamente 

no que se refere à Europol e às suas atividades nos domínios da luta contra o terrorismo, 

da criminalidade organizada e da cibercriminalidade; sublinha a necessidade de velar 

por que o orçamento e o número de efetivos da Europol em 2016 sejam apropriados, a 

bem da realização eficaz das suas atividades, nomeadamente no que se refere ao 

estabelecimento do novo Centro Europeu de Luta contra o Terrorismo integrado na 

Europol; 

10. Solicita à Comissão que aumente o financiamento de ações e medidas preventivas 

contra a radicalização violenta como parte da agenda europeia em matéria de segurança, 

designadamente através da Rede de Sensibilização para a Radicalização e do futuro 

Centro de Excelência desta rede; reitera a importância de tais medidas para a luta contra 

o terrorismo e o extremismo violento; 

11. Apela ao reforço do OEDT, tendo em conta a adoção prevista do Regulamento relativo 

às novas substâncias psicoativas, que confere tarefas suplementares ao Observatório; 

12. Salienta a necessidade de aumentar o orçamento reservado às políticas de combate à 

discriminação e em prol da igualdade; apela à afetação de fundos específicos a fim de 

dar resposta aos crescentes fenómenos de antissemitismo, islamofobia, afrofobia e 

hostilidade para com os ciganos nos Estados-Membros; exorta, nomeadamente, a 

União a apoiar projetos que visem a emancipação das mulheres e das raparigas 

pertencentes às comunidades em causa. 
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