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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 da redução global de 15,4 % (menos 172 milhões de euros) das dotações de 
autorização do Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração (FAMI) face a 2019; 
lamenta que as dotações de autorização destinadas a reforçar e desenvolver o Sistema 
Europeu Comum de Asilo (SECA) e a melhorar a partilha de responsabilidades entre os 
Estados-Membros tenham sofrido uma diminuição de 29,5 % comparativamente a 2019; 
reconhece, no entanto, que as dotações de autorização permanecem bastante acima do 
nível estabelecido no orçamento de 2018 e constata que a diminuição está, pelo menos 
em parte, relacionada com o facto de a reforma do Regulamento de Dublim ter sido 
bloqueada devido à inércia política no Conselho; recorda a importância de aplicar na 
União normas elevadas em matéria de asilo, bem como de fornecer uma capacidade 
financeira adequada para apoiar o acolhimento, o abrigo e a integração dos requerentes 
de asilo e dos migrantes nos Estados-Membros, estratégias eficazes de regresso, 
programas de reinstalação, a eficácia do exame dos pedidos de asilo, a execução das 
decisões em matéria de pedidos de asilo e a resposta às necessidades de ajuda de 
emergência dos Estados-Membros que acolhem um grande número de requerentes de 
asilo e/ou de recém-chegados; observa que o orçamento do FAMI não inclui reservas 
financeiras para financiar a legislação revista de Dublim e os novos regimes de 
reinstalação da União, caso sejam aprovados em 2020; propõe que se preveja na reserva 
um montante destinado a disposições temporárias para o desembarque na União e para a 
recolocação de pessoas socorridas no Mediterrâneo; sugere, a fim de libertar recursos 
financeiros, que o Fundo Fiduciário da UE para África e os programas regionais de 
desenvolvimento e proteção para o Norte de África, que apoiam em primeiro lugar as 
políticas externas da União, sejam financiados pela categoria IV (Europa global) e não 
pelo FAMI no âmbito da categoria III (Segurança e cidadania); recorda a necessidade de 
assegurar a coerência entre as ações empreendidas no âmbito da categoria III e da 
categoria IV;

2. Insta a Comissão a aumentar o número de rubricas orçamentais no âmbito do FAMI, a 
fim de facilitar uma maior transparência quanto à forma como os recursos financeiros 
do Fundo são afetados aos diversos objetivos; apela, em particular, à clara separação 
entre as despesas relativas ao reforço das estratégias de regresso equitativas e as 
despesas relativas à migração legal e à promoção da integração efetiva dos cidadãos de 
países terceiros;

3. Recorda a necessidade de afetar um montante adequado de recursos do orçamento da 
União para reforçar a dimensão externa da migração e garantir a proteção adequada das 
fronteiras externas da União;

4. Destaca o baixo montante destinado à ajuda de emergência no âmbito do FSI 
(8,5 milhões de euros); solicita à Comissão que reavalie este montante com atenção e de 
forma mais realista, tendo em conta as eventuais necessidades de ajuda de emergência 
dos Estados-Membros no âmbito do FSI, como a gestão de incidentes relacionados com 
a segurança; 
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5. Apela a um maior financiamento do programa «Europa para os Cidadãos», tendo em 
conta o papel fundamental que desempenha no reforço do «demos» europeu e da sua 
cidadania;

6. Toma nota dos aumentos das dotações de autorização das agências JAI, como o EASO 
(41,5 %), a Guarda Europeia de Fronteiras e Costeira (34,6 %), a CEPOL (14 %), o 
OEDT (7,7 %), a FRA (5,4 %), a Eurojust (5,2 %) e a Europol (2,1 %), em comparação 
com o orçamento de 2019; congratula-se com o aumento global dos fundos disponíveis 
através do programa «Justiça»; lamenta, contudo, a diminuição de 23,6 % das 
autorizações destinadas a facilitar e apoiar a cooperação judiciária em matéria civil e 
penal;

7. Observa que o orçamento da Guarda Europeia de Fronteiras e Costeira aumentou 
34,8 % (mais 108 milhões de euros) em 2020 na sequência da adoção do novo mandato 
da Guarda Europeia de Fronteiras e Costeira, o que representa de longe o maior 
aumento entre todas as agências JAI; recorda que, no âmbito da quitação relativa ao 
orçamento de 2017, o Tribunal de Contas considerou que os Estados-Membros 
sobrestimaram as necessidades financeiras da Guarda Europeia de Fronteiras e Costeira 
em 2017; regista o objetivo de dotar a Guarda Europeia de Fronteiras e Costeira com 
mais recursos humanos (10 000 guardas de fronteira até 2027) e o facto de o número de 
mortes no mar continuar a aumentar devido à ausência de recursos para as atividades de 
busca e salvamento no Mediterrâneo; sugere que este aumento dos recursos também 
seja utilizado para salvar vidas no mar; insta a Comissão a criar urgentemente um fundo 
destinado a apoiar as operações de busca e salvamento, a fim de garantir uma forte 
presença no Mediterrâneo; lamenta a diferença notável entre as dotações de autorização 
atribuídas à Guarda Europeia de Fronteiras e Costeira (420 milhões de euros) em 2020 e 
o montante atribuído ao EASO (133 milhões de euros); solicita que o EASO seja 
transformado numa verdadeira agência descentralizada da União com um mandato 
consideravelmente reforçado e considera que o orçamento e o pessoal do EASO devem 
ser aumentados para que a Agência possa desempenhar corretamente as funções que lhe 
foram confiadas; toma nota da redução de 6,1% (menos 32,6 milhões de euros) das 
dotações de autorização do FSI comparativamente a 2019; recorda a necessidade de 
prestar apoio no domínio da cooperação policial e judiciária em matéria penal;

8. Congratula-se com o aumento de 70,5 % das dotações de autorização da Procuradoria 
Europeia; recorda o importante papel da Procuradoria Europeia em matéria de 
investigação e instauração de ações judiciais em casos de fraude relacionada com 
fundos da União, bem como a necessidade de lhe atribuir recursos financeiros 
suficientes para que esteja plenamente operacional antes de dezembro de 2020; solicita 
à Comissão que estude mais aprofundadamente as necessidades financeiras geradas pela 
expansão do papel da Procuradoria Europeia de modo a incluir o terrorismo 
transfronteiras, em consonância com a sua comunicação de 12 de setembro de 2018;

9. Lamenta que a Comissão não tenha respondido favoravelmente aos pedidos orçamentais 
da Europol e da Eurojust e que tenha proposto, para 2020, reduzir a dotação da Europol 
em 33,5 milhões de euros e a da Eurojust em 3,7 milhões de euros, em comparação com 
os seus objetivos financeiros; sublinha que essa diminuição poderá ter impacto nas 
atividades operacionais de ambas as agências; observa que o apoio da Europol tem sido 
crucial em investigações conjuntas em toda a União e que desempenha um papel 
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fundamental na luta contra a criminalidade organizada; apoia a execução da Estratégia 
2020+ da Europol, que visa reforçar o apoio operacional e as capacidades analíticas da 
Europol em benefício dos Estados-Membros, e propõe novos investimentos em grandes 
domínios da criminalidade, como a luta contra o tráfico de droga e a criminalidade 
financeira; observa que a diminuição das dotações de autorização da eu-LISA em 
18,7 % (menos 55 milhões de euros) corresponde 
à conclusão do desenvolvimento do Sistema de Entrada/Saída; reitera a necessidade de 
assegurar um apoio financeiro adequado às agências JAI, bem como os efetivos e a 
formação necessários, para que possam desempenhar as funções que lhes foram 
atribuídas com total transparência e lutar contra as formas graves de criminalidade 
transfronteiras, respeitando plenamente os direitos fundamentais;

10. Congratula-se com o montante de 19 milhões de euros atribuído à AEPD; observa que 
mais de 30 % deste montante são utilizados para assegurar o secretariado do CEPD; 
salienta a necessidade de assegurar recursos orçamentais e humanos suficientes para que 
a AEPD possa levar a cabo, com total independência, as tarefas adicionais decorrentes 
da aplicação do novo quadro de proteção de dados da União (RGPD); realça, por 
conseguinte, que o orçamento previsto representa o mínimo indispensável.

11. Manifesta a sua preocupação pelo facto de o projeto de orçamento da Comissão para a 
CEPOL (défice de financiamento de 1,5 milhões de euros) não permitir à CEPOL 
responder adequadamente às necessidades dos Estados-Membros em matéria de 
educação e formação para os serviços de aplicação da lei na União e respetiva 
vizinhança; lamenta que a CEPOL não disponha de financiamento suficiente para fazer 
face aos novos desafios ligados aos novos sistemas de informação, nomeadamente o SIS 
II, e que não possa ministrar formação aos agentes dos serviços repressivos em 
domínios como a corrupção e a fraude em matéria de impostos especiais de consumo, 
embora a avaliação das necessidades estratégicas de formação da UE tenha identificado 
que tal formação é necessária para fins de aplicação da lei a nível da União; sublinha 
que, devido a restrições orçamentais, a CEPOL teve de recusar 54 pedidos de formação 
válidos e legítimos dos Estados-Membros no domínio do desempenho de funções de 
liderança em matéria de repressão, imigração ilegal, crimes de ódio e branqueamento de 
capitais; defende que o pedido orçamental da CEPOL (12 milhões de euros) para 2020 é 
necessário para poder dar resposta ao aumento da procura por parte dos 
Estados-Membros, em especial no domínio da cibercriminalidade e da digitalização; 
salienta que a confiança, as redes e o intercâmbio de informações entre os serviços de 
aplicação da lei além-fronteiras podem ser melhorados através do aditamento de um 
novo componente de um mês ao atual programa de intercâmbio da CEPOL e da 
proposta de visitas de estudo à Europol e de programas de intercâmbio entre os agentes 
operacionais dos Estados-Membros e o pessoal da Europol; para tal seria, contudo, 
necessário dotar a CEPOL de recursos financeiros e humanos suplementares adequados;

12. Regista o aumento do recrutamento de «agentes temporários» em comparação com 
«agentes contratuais» nas agências da União; considera que o caráter sensível da 
informação acessível ao pessoal das agências no âmbito da JAI exige uma política 
rigorosa de confidencialidade, nomeadamente ao nível da contratação e gestão do 
pessoal;

13. Exorta a Comissão a reforçar o apoio ao jornalismo de investigação, nomeadamente na 



PE639.622v02-00 6/8 AD\1188204PT.docx

PT

sua vertente transfronteiriça, e à liberdade dos meios de comunicação social através de 
fundos específicos, que contribuem, inter alia, para a prevenção e a luta contra a 
criminalidade, assim como para a sensibilização dos cidadãos da União;

14. Recorda que apoia a luta contra as práticas discriminatórias, a violência baseada no 
género e os crimes de ódio e que é a favor dos programas que defendem o pleno 
exercício dos direitos, a igualdade e a justiça; salienta o importante papel desempenhado 
pelas dotações consagradas aos instrumentos de luta contra a discriminação e aos 
programas de apoio à igualdade, no sentido de fazer respeitar os direitos das minorias, 
com especial destaque para os direitos das mulheres, dos idosos, das pessoas com 
deficiência e das pessoas LGBTQI+;

15. Insta a Comissão, o Conselho e os Estados-Membros a aplicarem a orçamentação 
sensível ao género em todas as despesas públicas, especialmente no âmbito do 
planeamento, da negociação, da execução e da reavaliação do próximo quadro 
financeiro plurianual (QFP); o empenho em salvaguardar a promoção e a proteção da 
igualdade de género e dos direitos das mulheres e raparigas no processo orçamental de 
2020 é fundamental; por conseguinte, a orçamentação sensível ao género deve ser 
integrada em todas as rubricas orçamentais e respeitar: 1) a promoção da 
responsabilização e da transparência no planeamento orçamental; 2) o aumento da 
participação sensível ao género no processo orçamental; e 3) a promoção da igualdade 
de género e dos direitos das mulheres;

16. Apela a que se reserve um financiamento sustentável e adequado para as ações em apoio 
da aplicação efetiva da Convenção de Istambul e da Diretiva relativa aos direitos das 
vítimas, que são elementos fundamentais da legislação em matéria de combate à 
violência contra as mulheres e à violência doméstica, bem como para a prestação de um 
apoio adequado às vítimas, a criação de um quadro jurídico abrangente e de uma 
abordagem para combater a violência baseada no género, a organização de campanhas 
de sensibilização e a criação de uma infraestrutura estatal adequada para combater este 
tipo de violência;

17. Lamenta que não se tenham registado progressos significativos em termos do 
acompanhamento dado aos compromissos políticos e jurídicos de alto nível da União a 
favor da igualdade de género e da integração da perspetiva de género no processo 
orçamental e nas decisões relativas às despesas desde 2015, como indica também o 
facto de a igualdade de género não ter sido considerada nem na revisão intercalar do 
QFP 2014-2020, nem na proposta da Comissão para o QFP 2021-2027.
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