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JUSTIFICAÇÃO SUCINTA 

O relator congratula-se com a proposta da Comissão de mobilizar o Instrumento de 

Flexibilidade para financiar parte das despesas para a proposta «que estabelece medidas 

provisórias a favor da Itália e da Grécia no domínio da proteção internacional» («mecanismo 

de recolocação») (ver 2015/125 NLE). 

 

Dado que esta é a primeira vez que a Comissão propõe a utilização do Instrumento de 

Flexibilidade para o espaço de liberdade, de segurança e de justiça, tal constitui um 

reconhecimento do facto de que os acontecimentos políticos neste domínio podem, com 

efeito, ser de natureza de tal modo grave que exijam uma quantidade considerável de recursos 

adicionais, como foi realçado pelo Parlamento em várias ocasiões no passado1. 

 

Esta proposta de mecanismo de recolocação previa, inicialmente, a recolocação de 40 mil 

requerentes de proteção internacional da Itália e da Grécia em outros Estados-Membros. A 

mesma proposta estabelece um procedimento para o efeito e prevê que os Estados-Membros 

recebam um montante fixo de 6 mil euros por cada requerente de proteção internacional que 

seja transferido, em conformidade com os procedimentos estabelecidos no artigo 18.º do 

Regulamento (UE) n.º 516/2014 que estabelece o Fundo para o Asilo, a Migração e a 

Integração. Ao todo, o impacto orçamental da proposta inicial da Comissão ascendia a 240 

milhões de euros. Este montante não incluía os custos relativos à transferência física dos 

requerentes de proteção internacional da Itália e da Grécia para os Estados-Membros para 

onde devem ser transferidos. 

 

Esta proposta faz parte de um pacote de medidas mais vasto, recentemente apresentadas pela 

Comissão no domínio da migração, o qual inclui igualmente outras medidas legislativas e 

orçamentais, tais como a proposta relativa ao projeto de orçamento retificativo n.º 5/2015 

(«POR n.º 5/2015») e novas iniciativas previstas na agenda europeia em matéria de migração. 

Não obstante, tornou-se agora claro que estas propostas não eram e não são suficientes. 

 

Como no caso do POR n.º 5/2015, embora o relator acolha favoravelmente as propostas e 

reconheça a liderança que a Comissão tem demonstrado neste processo, importa reiterar que 

as medidas propostas não serão certamente suficientes, tendo em conta o número total de 

pessoas à procura de proteção na UE. 

 

Uma vez que não há margem disponível na rubrica 3, é necessário elevar o aumento proposto 

acima do limite máximo das despesas da rubrica 3 para o exercício financeiro de 2016. O 

montante proposto destina-se a assegurar não apenas o financiamento do próprio mecanismo 

de recolocação, mas também o aumento do orçamento e do pessoal das agências no domínio 

da justiça e dos assuntos internos, tendo em conta o número crescente de tarefas que estas 

agências têm a seu cargo, em particular os mecanismos de recolocação e de reinstalação de 

refugiados e a proposta de criação de pontos de acesso, as operações de busca e salvamento 

no mar, a aplicação do Sistema Europeu Comum de Asilo, bem como as recentes decisões e 

estratégias de luta contra o terrorismo e a criminalidade organizada. Prevê igualmente o 

                                                 
1 Ver, por exemplo, o parecer da Comissão LIBE sobre o relatório provisório a título de contributo para um 

resultado positivo do processo de aprovação do Quadro Financeiro Plurianual para o período 2014-2020 

(2011/0177(APP)) e o parecer da Comissão LIBE sobre a proposta revista de renovação do Acordo 

Interinstitucional sobre a disciplina orçamental e a melhoria do processo orçamental (2004/2099(ACI)). 
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aumento adicional das dotações para o Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração, a fim 

de financiar a transferência física dos requerentes de proteção internacional da Itália e da 

Grécia para os Estados-Membros para onde devem ser transferidos. Este montante prevê 

ainda, à luz da atual crise, verbas suplementares para permitir uma maior solidariedade entre 

Estados-Membros e financiar ações diversas ao abrigo da rubrica 3 (como os projetos-piloto e 

as ações preparatórias). 

 

A Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos solicita à Comissão 

dos Orçamentos que inclua as alterações sugeridas no seu relatório sobre a proposta de 

decisão relativa à mobilização do Instrumento de Flexibilidade e que negoceie a proposta com 

o Conselho e a Comissão em conformidade. 

ALTERAÇÕES 

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 alterações no 

seu relatório: 

 

Alteração  1 

Proposta de decisão 

Título 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

DECISÃO DO PARLAMENTO 

EUROPEU E DO CONSELHO relativa à 

mobilização do Instrumento de 

Flexibilidade para as medidas provisórias 

no domínio da proteção internacional a 

favor da Itália e da Grécia 

DECISÃO DO PARLAMENTO 

EUROPEU E DO CONSELHO relativa à 

mobilização do Instrumento de 

Flexibilidade para as medidas provisórias 

no domínio da proteção internacional a 

favor da Itália e da Grécia e para outras 

medidas urgentes no domínio da justiça e 

dos assuntos internos 

 

 

Alteração  2 

Proposta de decisão 

Considerando 1 -A (novo) 

 

 

Texto da Comissão Alteração 

 (1-A) A União enfrenta atualmente 

desafios sem precedentes no domínio das 
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migrações que não foram previstos no 

momento da preparação do Quadro 

Financeiro Plurianual (QFP) para 

2014-2020; os desafios significativos e 

cada vez mais importantes neste domínio 

requerem uma revisão do QFP e dos 

instrumentos financeiros relevantes, de 

molde a que a União seja capaz de gerir 

melhor as circunstâncias excecionais que 

atualmente enfrenta. 
 

 

 

Alteração  3 

Proposta de decisão 

Considerando 1-B (novo)  

 

Texto da Comissão Alteração 

 (1-B) O número de refugiados que 

atualmente chegam à União e o 

agravamento da crise humanitária no 

interior e no exterior das suas fronteiras, 

bem como no Mediterrâneo, requerem 

uma ação política rápida e determinada e 

um aumento significativo do 

financiamento, a fim de evitar a perda de 

vidas e de criar, com caráter de urgência, 

um mecanismo para implementar o 

princípio da solidariedade e permitir a 

partilha equitativa das responsabilidades 

em matéria de políticas de asilo e de 

imigração da União. 

 

 

Alteração  4 

Proposta de decisão 

Considerando 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

(2) Após análise de todas as possibilidades 

de reafetação das dotações sob o limite 

máximo das despesas da rubrica de 

despesas Segurança e cidadania (rubrica 3) 

(2) Após análise de todas as possibilidades 

de reafetação das dotações sob o limite 

máximo das despesas da rubrica de 

despesas Segurança e Cidadania (rubrica 
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e esgotada a margem não afetada, a 

Comissão propõe a mobilização de 

123 966 698 EUR através do Instrumento 

de Flexibilidade para complementar o 

financiamento do orçamento geral da 

União Europeia para o exercício de 2016, 

para além do limite máximo das despesas 

da rubrica 3, de um conjunto de medidas 

temporárias no domínio do asilo, a fim de 

aliviar a pressão imediata e excecional 

sobre os sistemas de asilo e migração da 

Itália e da Grécia. O custo total dessas 

medidas em 2016 está estimado em 

150 000 000 de EUR. 

3) e esgotada a margem não afetada, é 

necessário mobilizar 229 534 334 EUR 

através do Instrumento de Flexibilidade 

para complementar o financiamento do 

orçamento geral da União Europeia para o 

exercício de 2016, para além do limite 

máximo das despesas da rubrica 3, de um 

conjunto de medidas temporárias no 

domínio do asilo, a fim de aliviar a pressão 

imediata e excecional sobre os sistemas de 

asilo e migração da Itália e da Grécia. O 

custo total dessas medidas em 2016 está 

estimado em 150 000 000 de EUR. São 

necessárias dotações suplementares para 

assegurar o aumento do orçamento e do 

pessoal das agências no domínio da 

justiça e dos assuntos internos, tendo em 

conta o número crescente de tarefas que 

estas agências têm a seu cargo, em 

particular os mecanismos de recolocação 

e de reinstalação de refugiados e a 

proposta de criação de pontos de acesso, 

as operações de busca e salvamento no 

mar, a aplicação do Sistema Europeu 

Comum de Asilo e as recentes decisões e 

estratégias de luta contra o terrorismo e a 

criminalidade organizada. São 

necessárias dotações adicionais para o 

Fundo para o Asilo, a Migração e a 

Integração, a fim de financiar a 

transferência física dos requerentes de 

proteção internacional da Itália e da 

Grécia para os Estados-Membros para os 

quais devem ser transferidos. Por fim, à 

luz da atual crise, são necessárias verbas 

suplementares para permitir uma maior 

solidariedade entre Estados‑Membros e 

financiar ações diversas ao abrigo da 

rubrica 3 (como os projetos-piloto e as 

ações preparatórias). 

 

 

Alteração  5 

Proposta de decisão 

Considerando 2 -A (novo) 
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Texto da Comissão Alteração 

 (2-A) As medidas anunciadas pela 

Comissão em 9 de setembro de 2015 

requerem uma maior utilização deste 

instrumento. 

 

 

Alteração  6 

Proposta de decisão 

Artigo 1.º, n.º 1 

 

Texto da Comissão Alteração 

No quadro do orçamento geral da União 

Europeia para o exercício de 2016, o 

Instrumento de Flexibilidade é mobilizado 

para aumentar as dotações de autorização 

em 123 966 698 EUR acima do limite 

máximo das despesas da rubrica Segurança 

e cidadania (rubrica 3). 

No quadro do orçamento geral da União 

Europeia para o exercício de 2016, o 

Instrumento de Flexibilidade é mobilizado 

para aumentar as dotações de autorização 

em 229 534 334 EUR acima do limite 

máximo das despesas da rubrica Segurança 

e Cidadania (rubrica 3). 

 

 

Alteração  7 

Proposta de decisão 

Artigo 1.º, n.º 2 

 

Texto da Comissão Alteração 

Este montante será utilizado para 

complementar o financiamento de um 

conjunto de medidas temporárias no 

domínio do asilo, a fim de aliviar a pressão 

imediata e excecional sobre os sistemas de 

asilo e migração da Itália e da Grécia. 

Este montante será utilizado para 

complementar o financiamento de um 

conjunto de medidas temporárias no 

domínio do asilo, a fim de aliviar a pressão 

imediata e excecional sobre os sistemas de 

asilo e migração da Itália e da Grécia, 

conforme previsto na Decisão 2015/…do 

Conselho que estabelece medidas 

provisórias no domínio da proteção 

internacional a favor da Itália e da 

Grécia+, garantir o financiamento da 

transferência física dos requerentes de 

proteção internacional da Itália e da 

Grécia para os Estados-Membros para os 

quais devem ser transferidos, aumentar as 
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dotações das agências no domínio da 

justiça e dos assuntos internos, reforçar 

as dotações do Fundo para o Asilo, a 

Migração e a Integração e financiar 

despesas associadas ao abrigo da rubrica 

3, Segurança e Cidadania. 

 __________________ 

 + Inserir nota de rodapé relativa ao JO. 
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