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SUGESTII 

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne recomandă Comisiei pentru bugete, 

care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce 

urmează a fi adoptată: 

1. ia act de proiectul de buget pe 2018 (PB 2018); regretă reducerea atât a creditelor de 

angajament (CA), cât și a creditelor de plată (CP) din cadrul rubricii III, comparativ cu 

2017; subliniază că aceste reduceri nu pot fi justificate de întârzierile în punerea în 

aplicare a măsurilor convenite; salută majorarea de la rubrica III cu o sumă suplimentară 

de 817,1 milioane EUR peste plafon, prin utilizarea instrumentului de flexibilitate; 

subliniază că nivelul propus al cheltuielilor va fi insuficient pentru a acoperi necesitățile 

Uniunii în domeniul migrației, respectiv al securității;  

2. este de părere că reducerea substanțială a bugetului (49,7 % din CP) pentru Fondul 

pentru azil, migrație și integrare (FAMI) subminează importanța și caracterul urgent al 

obiectivelor de politică ale FAMI; contestă afirmațiile Comisiei din PB 2018 care 

justifică reducerea propusă a finanțării FAMI; salută propunerea Comisiei de a sprijini 

activitățile prioritare, inclusiv alocările bugetare pentru îmbunătățirea cooperării în 

materie de returnare/readmisie cu țările terțe; este preocupat de faptul că nevoile legate 

de primirea, îngrijirea și integrarea solicitanților de azil ar putea fi subestimate de 

Comisie; subliniază că securitatea celor care caută protecție în Uniune nu ar trebui să fie 

afectată de reduceri bugetare; 

3. este de părere că, în absența unui acord privind revizuirea Regulamentului Dublin1, ar 

trebui să se efectueze în continuare transferuri și după luna septembrie 2017 și consideră 

că acest lucru este necesar pentru a asigura o repartizare echitabilă a responsabilităților 

și solidaritatea între statele membre; 

4. invită Comisia să prezinte o scrisoare rectificativă de îndată ce au fost adoptate 

temeiurile juridice corespunzătoare pentru Agenda europeană privind migrația, în 

special în ceea ce privește reforma sistemului Dublin, sistemul de intrare/ieșire, sistemul 

european de informații și de autorizare privind călătoriile și Biroul European de Sprijin 

pentru Azil (EASO), ținând seama pe deplin de implicațiile lor financiare, pentru a 

asigura finanțarea adecvată și rapidă a unei politici europene eficace privind azilul și 

migrația; 

5. reamintește că repartizarea corectă și transparentă a finanțării pentru diferitele obiective 

ale FAMI a fost una dintre prioritățile Parlamentului European în cadrul negocierilor 

pentru înființarea acestui fond; solicită Comisiei, în consecință, să majoreze în mod 

corespunzător numărul liniilor bugetare aferente FAMI, pentru a face mai ușor de 

înțeles și mai transparent modul în care vor fi executate resursele financiare alocate 

diferitelor obiective și, prin urmare, liniilor bugetare respective; invită, în special, 

                                                 
1  Regulamentul (UE) nr. 604/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 

2013 de stabilire a criteriilor și mecanismelor de determinare a statului membru 

responsabil de examinarea unei cereri de protecție internațională prezentate într-unul dintre 

statele membre de către un resortisant al unei țări terțe sau de către un apatrid (JO L 180, 

29.6.2013, p. 31). 
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Comisia să separe, în toate proiectele de buget viitoare, astfel cum a propus Comisia 

pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne în avizele sale la bugetul pe 2015 și pe 

2016, cheltuielile destinate îmbunătățirii strategiilor de returnare echitabilă de 

cheltuielile destinate migrației legale și promovării integrării efective a resortisanților 

din țări terțe; 

6. reamintește importanța punerii la dispoziție a unor fonduri specifice pentru a aborda 

cauzele profunde ale crizei migrației și a refugiaților; subliniază, în acest sens, că 

bugetul Uniunii ar trebui să finanțeze măsuri în țările de origine ale migranților, precum 

și în țările gazdă ale refugiaților, inclusiv, dar fără a se limita la măsurile prin care sunt 

abordate aspecte precum sărăcia, șomajul, educația și oportunitățile economice, 

instabilitatea, conflictele și schimbările climatice; 

7. subliniază rolul important jucat de organizațiile societății civile în salvarea vieților 

migranților și ale solicitanților de azil la frontierele externe, precum și în ceea ce 

privește salvgardarea, promovarea și respectarea efectivă a drepturilor lor; solicită să se 

majoreze sprijinul financiar acordat pentru consolidarea activităților societății civile; 

8. regretă reducerea semnificativă a bugetului alocat Fondului pentru securitate internă 

(FSI) (35,6 % din CP); subliniază că, în contextul amenințării continue la adresa 

securității în Uniune, finanțarea FSI ar trebui să fie suficientă pentru a ajuta statele 

membre să facă față amenințărilor la adresa securității interne, în special celor 

reprezentate de criminalitatea organizată și de formele grave de criminalitate, de 

terorism și de criminalitatea informatică; subliniază că este necesar ca eforturile vizând 

îmbunătățirea schimbului de informații și combaterea criminalității informatice să fie 

finanțate suficient;  

9. salută finanțarea instrumentelor pentru ajutorul de urgență din cadrul FAMI (EMAS) și 

pentru sprijinul umanitar de urgență în cadrul Uniunii (ESI) în cuantum de 

50 de milioane EUR și, respectiv, 200 de milioane EUR;  

10. ia act de majorările propuse în PB 2018 ale cheltuielilor și schemelor de personal pentru 

toate agențiile din domeniul justiției și al afacerilor interne clasificate ca având „sarcini 

noi”; regretă însă că majorările propuse sunt mai mici decât cele solicitate de 

majoritatea agențiilor; subliniază importanța creșterii efectivelor de personal ale eu-

LISA, Eurojust, CEPOL și Europol; solicită majorarea bugetului alocat Eurojust, pentru 

a ține seama de impunerea unor cerințe mai stricte în ceea ce privește cooperarea 

judiciară în Uniune, în special având în vedere înființarea unui Parchet European; în 

plus, solicită, în contextul creșterii volumului de muncă, resurse financiare suplimentare 

pentru Europol, care să nu aibă impact asupra fondurilor bugetare alocate altor agenții 

din domeniul justiției și afacerilor interne; subliniază că resursele financiare 

suplimentare alocate Europol și Eurojust ar trebui să fie investite în finanțarea echipelor 

comune de anchetă; salută majorarea bugetului alocat Autorității Europene pentru 

Protecția Datelor în vederea punerii în aplicare a Regulamentului general privind 

protecția datelor1; solicită să se aloce EASO resurse umane suplimentare pentru a 

                                                 
1  Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 

27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea 

datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a 
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sprijini consolidarea mandatului încredințat acestei agenții, transformând astfel EASO 

într-o agenție pe deplin funcțională, care să poată furniza asistența tehnică și 

operațională necesară statelor membre; solicită ca Agenției pentru Drepturi 

Fundamentale să i se aloce resurse umane suplimentare; regretă că mandatul Agenției 

pentru Drepturi Fundamentale continuă să îi limiteze rolul în ceea ce privește sprijinirea 

drepturilor fundamentale; subliniază că Agenția pentru Drepturi Fundamentale ar trebui 

să poată emite avize din proprie inițiativă referitoare la propuneri legislative și că 

mandatul acestei agenții ar trebui extins la toate domeniile ce privesc drepturile care 

sunt protejate în temeiul Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, incluzând, 

de exemplu, chestiunile ce țin de cooperarea în materie polițienească și judiciară; 

11. atrage atenția asupra faptului că propunerea Comisiei, pentru al treilea an consecutiv, nu 

prevede nicio marjă sub plafonul de la rubrica III, evidențiind dimensiunea depășită a 

celei mai mici rubrici a CFM, așa cum a afirmat Parlamentul în cadrul procesului de 

revizuire la jumătatea perioadei; 

12. constată că Eurojust se confruntă în prezent cu o sporire semnificativă a volumului de 

muncă, precum și cu creșterea complexității și a numărului cazurilor tratate, în 

condițiile în care, în ultimii cinci ani, numărul de cazuri tratate de Eurojust a crescut cu 

100 %; prin urmare, regretă scăderea finanțării operaționale și a efectivului de personal 

de care dispune Eurojust; subliniază că o finanțare adecvată a Eurojust este necesară 

pentru ca agenția să își îndeplinească în mod eficace rolul-cheie care îi revine în 

promovarea cooperării judiciare în materie penală; solicită să se majoreze fondurile 

alocate pentru echipele comune de anchetă, având în vedere creșterea semnificativă a 

numărului de infracțiuni transnaționale, precum și să se ia măsuri pentru a simplifica 

procesul de utilizare a acestor fonduri și a-i spori flexibilitatea; 

13. solicită să se aloce fonduri suplimentare pentru combaterea fenomenului radicalizării 

care dă naștere extremismului violent pe teritoriul Uniunii; consideră că acest lucru 

poate fi realizat prin promovarea integrării și combaterea discriminării, a rasismului și a 

xenofobiei. 

                                                                                                                                                         

Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 

4.5.2016, p. 1). 
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