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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. Toma nota do projeto de orçamento para 2018 (PO 2018); lamenta a redução das 

dotações para autorizações (DA) e das dotações para pagamentos (DP) da categoria 3 

em relação a 2017; sublinha que esses cortes não podem ser justificados pelos atrasos 

verificados na aplicação das medidas acordadas; congratula-se com o reforço da 

categoria 3 em 817,1 milhões de EUR acima do seu limite máximo, com recurso ao 

instrumento de flexibilidade; salienta que o nível de despesas proposto será insuficiente 

para cobrir as necessidades da União nos domínios da migração e da segurança;  

2. Considera que a grande redução (49,7 % em DP) do orçamento do Fundo para o Asilo, 

a Migração e a Integração (FAMI) compromete a importância e a urgência dos objetivos 

da política no domínio do FAMI; contesta os argumentos avançados pela Comissão no 

projeto de orçamento para 2018 para justificar a sua proposta de redução do 

financiamento do FAMI; congratula-se com a proposta da Comissão de reforçar as 

atividades prioritárias, incluindo as dotações orçamentais para uma melhorar 

cooperação com países terceiros em matéria de regresso/readmissão; receia que as 

necessidades em termos de acolhimento, assistência e integração dos requerentes de 

asilo possam ser subestimadas pela Comissão; salienta que a segurança das pessoas que 

procuram proteção na União não poderá ser negativamente afetada por cortes 

orçamentais; 

3. Considera que, na ausência de um acordo sobre a revisão do Regulamento de Dublim1, 

as recolocações devem continuar a ter lugar após setembro de 2017 e considera que esta 

medida decorre de uma partilha equitativa da responsabilidades e da solidariedade entre 

os Estados-Membros; 

4. Solicita à Comissão que apresente uma carta retificativa logo que as bases jurídicas 

relacionadas com a Agenda Europeia da Migração, em particular a reforma do sistema 

de Dublim, o sistema de entrada/saída, o Sistema Europeu de Informação e Autorização 

de Viagem e o Gabinete Europeu de Apoio em matéria de Asilo (EASO), tenham sido 

adotadas, tendo plenamente em conta as suas implicações financeiras, a fim de 

assegurar a rápida disponibilidade de fundos suficientes para uma verdadeira política 

europeia em matéria de asilo e migração; 

5. Recorda que a repartição equitativa e transparente das dotações pelos diferentes 

objetivos do FAMI foi uma prioridade do Parlamento Europeu durante as negociações 

que conduziram à adoção deste Fundo; convida, por conseguinte, a Comissão a 

aumentar o número de rubricas orçamentais do Fundo, a fim de contribuir para uma 

                                                 
1  Regulamento (CE) n.º 604/2013 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de junho de 

2013, que estabelece os critérios e mecanismos de determinação do Estado-Membro 

responsável pela análise de um pedido de proteção internacional apresentado num dos 

Estados-Membros por um nacional de um país terceiro ou por um apátrida (reformulação) 

(JO L 180 de 29.6.2013, p. 31). 
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melhor legibilidade e transparência da forma como serão gastos os recursos financeiros 

afetados aos diferentes objetivos e, por conseguinte, às referidas rubricas orçamentais; 

solicita, em particular, à Comissão que separe as despesas relativas ao desenvolvimento 

de estratégias de regresso justas das despesas relativas à migração legal e à promoção da 

integração efetiva dos nacionais de países terceiros em todos os futuros projetos de 

orçamento, tal como proposto nos pareceres da Comissão das Liberdades Cívicas, da 

Justiça e dos Assuntos internos sobre os orçamentos de 2015 e de 2016; 

6. Reitera a importância de que se reveste a disponibilização de financiamento específico 

para combater as causas profundas da crise migratória e dos refugiados; salienta, neste 

sentido, que o orçamento da União deverá financiar medidas nos países de origem dos 

migrantes, bem como nos países de acolhimento dos refugiados, nomeadamente 

medidas de combate à pobreza e ao desemprego, medidas no domínio da educação e das 

oportunidades económicas, bem como no que diz respeito à instabilidade, aos conflitos 

e às alterações climáticas; 

7. Salienta o importante papel desempenhado por organizações da sociedade civil para 

salvar as vidas de migrantes e requerentes de asilo nas fronteiras externas, bem como 

para salvaguardar, promover e fazer valer os seus direitos; reclama um maior apoio 

financeiro destinado ao reforço das atividades da sociedade civil; 

8. Lamenta a redução significativa do orçamento do Fundo para a Segurança Interna (FSI) 

(35,6 % em DA); salienta que, tendo em conta a ameaça contínua à segurança da União, 

o financiamento do FSI deverá ser suficiente para ajudar os Estados-Membros a fazer 

face às ameaças à segurança interna, nomeadamente a grande criminalidade e a 

criminalidade organizada transfronteiriça, o terrorismo e a cibercriminalidade; chama a 

atenção para a necessidade de um financiamento suficiente dos esforços com vista a 

melhorar a partilha de informações e a luta contra a cibercriminalidade;  

9. Congratula-se com o financiamento dos instrumentos de apoio de emergência no âmbito 

do FAMI (EMAS) e de apoio humanitário de emergência na União (IAE), no montante 

de 50 milhões de EUR e 200 milhões de EUR, respetivamente;  

10. Observa os aumentos propostos no projeto de orçamento para 2018 para as despesas e 

os quadros de pessoal de todas as agências da área da Justiça e Assuntos Internos 

classificadas na categoria de agências com «novas funções»; lamenta, no entanto, que 

os aumentos propostos fiquem aquém dos solicitados pela maioria das agências; salienta 

a importância de um aumento do pessoal da eu-LISA, da Eurojust, da CEPOL e da 

Europol; solicita um aumento do orçamento da Eurojust, devido ao aumento das 

exigências em matéria de cooperação judiciária na União, em especial à luz da criação 

de uma Procuradoria Europeia; solicita, além disso, que, sem produzir impacto 

orçamental na dotação de outras agências no domínio da Justiça e dos Assuntos 

Internos, sejam atribuídos recursos financeiros adicionais à Europol, tendo em conta o 

aumento do seu volume de trabalho; salienta que os recursos financeiros adicionais para 

a Europol e a Eurojust devem ser investidos no financiamento de equipas de 

investigação conjuntas; congratula-se com o aumento do orçamento da Autoridade 

Europeia para a Proteção de Dados com vista à aplicação do Regulamento Geral sobre a 
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Proteção de Dados1; solicita que sejam afetados recursos humanos adicionais ao EASO, 

a fim de apoiar um mandato reforçado para transformar o EASO numa agência de pleno 

direito, capaz de prestar a necessária assistência operacional e técnica aos Estados-

Membros; solicita que sejam afetados recursos humanos adicionais à Agência dos 

Direitos Fundamentais; lamenta que o mandato da Agência dos Direitos Fundamentais 

ainda limite o seu papel no tocante ao apoio aos direitos fundamentais; frisa que a 

Agência dos Direitos Fundamentais deveria estar em condições de emitir pareceres 

sobre propostas legislativas por sua própria iniciativa e que o seu mandato deveria 

abranger todos os domínios dos direitos protegidos pela Carta dos Direitos 

Fundamentais da União Europeia, incluindo, por exemplo, as questões da cooperação 

policial e judiciária; 

11. Assinala que, pelo terceiro ano consecutivo, a proposta da Comissão não deixa qualquer 

margem sob o limite máximo da categoria 3, o que evidencia a dimensão desatualizada 

da categoria mais pequena do QFP, tal como indicado pelo Parlamento Europeu no 

âmbito do processo de revisão intercalar; 

12. Observa que a Eurojust enfrenta atualmente um crescimento significativo no volume de 

trabalho, bem como na complexidade e no número de processos que aumentou 100 % 

nos últimos cinco anos; lamenta, por conseguinte, a redução do financiamento 

operacional e do nível de efetivos da Eurojust; salienta a necessidade de um 

financiamento adequado da Eurojust para que possa desempenhar de forma eficaz o seu 

papel fundamental na promoção da cooperação judiciária em matéria penal; solicita o 

aumento dos fundos afetados às equipas de investigação conjuntas, devido ao aumento 

significativo de casos de criminalidade transnacional, e a simplificação e flexibilização 

da utilização destes fundos; 

13. Solicita o aumento do financiamento destinado à luta contra o fenómeno da 

radicalização que conduz ao extremismo violento no interior da União; é de opinião que 

este objetivo pode ser atingido através do fomento da integração e da luta contra a 

discriminação, o racismo e a xenofobia. 

                                                 
1  Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 

2016, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento de 

dados pessoais e à livre circulação desses dados e que revoga a Diretiva 95/46/CE 

(Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados) (JO L 119 de 4.5.2016, p. 1). 
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