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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 reducerea globală a creditelor de angajament destinate FAMI cu 15,4 % (adică 
cu 172 de milioane EUR) comparativ cu 2019; regretă reducerea creditelor de 
angajament alocate pentru a sprijini consolidarea și dezvoltarea SECA și o îmbunătățire 
a împărțirii responsabilității între statele membre (adică cu 29,5 %) comparativ cu 2019; 
ia act, cu toate acestea, de faptul că creditele de angajament rămân cu mult peste nivelul 
stabilit în bugetul 2018 și este conștient de faptul că reducerea este, cel puțin parțial, 
legată de faptul că reforma Regulamentului Dublin a fost blocată din cauza inerției 
politice din cadrul Consiliului; reamintește importanța asigurării de standarde ridicate 
de azil în Uniune, precum și a asigurării unei capacități financiare adecvate pentru a 
sprijini primirea, protejarea și integrarea solicitanților de azil și a migranților în statele 
membre, strategii eficiente de returnare, programe de relocare, eficiența examinărilor 
cererilor de azil, punerea în aplicare a deciziilor privind cererile de azil, precum și 
pentru a răspunde nevoilor de asistență de urgență ale statelor membre care găzduiesc 
un număr mare de solicitanți de azil și/sau de primă sosire; ia act de faptul că bugetul 
FAMI nu include rezerve financiare pentru a asigura finanțarea pentru legislația Dublin 
reformată și pentru noile sisteme de relocare ale Uniunii în cazul în această legislație 
este adoptată în 2020; propune să se înscrie în rezervă o sumă menită să finanțeze 
măsuri temporare necesare pentru debarcările în Uniune și transferul persoanelor salvate 
în Marea Mediterană; sugerează ca, în scopul eliberării de resurse financiare, Fondul 
fiduciar al UE pentru Africa și programele regionale de dezvoltare și protecție pentru 
Africa de Nord, care sprijină în principal politicile externe ale Uniunii, să fie finanțate 
de la rubrica IV din bugetul Uniunii (Europa globală), și nu prin intermediul FAMI, în 
cadrul rubricii III (Securitate și cetățenie); reamintește necesitatea de a asigura coerența 
acțiunilor întreprinse în cadrul rubricii III și a rubricii IV;

2. invită Comisia să mărească numărul liniilor bugetare din cadrul FAMI pentru a crește 
transparența alocării resurselor financiare ale fondului diferitelor obiective ale acestuia; 
solicită, în special, separarea clară a cheltuielilor legate de consolidarea strategiilor de 
returnare echitabilă de cele legate de migrația legală și promovarea integrării reale a 
resortisanților țărilor terțe;

3. reamintește necesitatea de a aloca o cantitate adecvată de resurse de la bugetul Uniunii 
pentru a întări dimensiunea externă a migrației și pentru a garanta o protecție adecvată a 
frontierelor externe ale Uniunii;

4. subliniază nivelul scăzut al creditelor prevăzute pentru asistența de urgență în cadrul 
Fondului pentru securitate internă (8,5 milioane EUR); solicită Comisiei să reevalueze 
cu atenție și în mod realist această sumă, ținând seama de posibilele nevoi ale statelor 
membre în materie de asistență de urgență în cadrul FSI, spre exemplu în privința 
gestionării incidentelor legate de securitate; 

5. solicită o finanțare mai mare pentru programul „Europa pentru cetățeni”, având în 
vedere rolul fundamental pe care îl joacă acesta în coagularea demos-ului european și a 
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cetățeniei europene;

6. ia act că, în comparație cu exercițiul 2019, sunt majorate creditele de angajament 
alocate agențiilor din domeniul JAI, cum ar fi EASO (41,5 %), EBCG (poliția de 
frontieră și garda de coastă la nivel european) (34,6 %), CEPOL (14 %), OEDT (7,7 %), 
FRA (5,4 %), Eurojust (5,2 %) și Europol (2,1 %); salută creșterea globală a fondurilor 
disponibile prin intermediul Programului „Justiție”; regretă, cu toate acestea, reducerea 
angajamentelor pentru componenta „facilitarea și sprijinirea cooperării judiciare în 
materie civilă și penală” (adică cu 23,6 %);

7. ia act de faptul că bugetul alocat EBCG a crescut cu 34,8 % (adică cu 108 milioane 
EUR) în 2020 după adoptarea noului mandat al EBCG, ceea ce reprezintă, de departe, 
cea mai mare creștere în rândul tuturor agențiilor din domeniul JAI; reamintește că, în 
cadrul procedurii de descărcare de gestiune pentru bugetul pe 2017, Curtea de Conturi a 
constatat că statele membre au supraestimat nevoile financiare ale EBCG în 2017; ia act 
de obiectivul de a asigura EBCG mai multe resurse umane (10 000 de polițiști de 
frontieră până în 2027) și de faptul că numărul de decese pe mare continuă să crească în 
condițiile absenței mijloacelor de căutare și salvare în Marea Mediterană; sugerează ca 
aceste noi resurse să fie utilizate și la salvarea de vieți pe mare; invită Comisia să creeze 
de urgență un fond destinat sprijinirii operațiunilor de căutare și salvare pentru a garanta 
o prezență puternică a acestora în Marea Mediterană; regretă diferența remarcabilă 
dintre creditele de angajament alocate EBCG în 2020 (420 de milioane EUR) și suma 
acordată EASO (133 de milioane EUR); solicită transformarea EASO într-o agenție 
descentralizată a Uniunii cu drepturi depline, cu un mandat mult extins, și consideră că 
bugetul și personalul EASO ar trebui să fie majorate pentru a permite agenției să își 
îndeplinească sarcinile care i-au fost încredințate; ia act de reducerea globală a 
creditelor de angajament destinate FSI cu 6,1 % (adică cu 32,6 milioane EUR) 
comparativ cu 2019; reamintește necesitatea de a oferi sprijin în domeniul cooperării 
polițienești și judiciare în materie penală;

 8. salută majorarea creditelor de angajament atribuite EPPO (70,5 %); reamintește rolul 
important al EPPO în cercetarea și urmărirea penală a cazurilor de fraudă care implică 
fonduri ale Uniunii și necesitatea de a oferi resurse financiare suficiente pentru ca acesta 
să devină pe deplin operațional înainte de decembrie 2020; solicită Comisiei să 
analizeze în continuare nevoile financiare pentru extinderea rolului EPPO în direcția 
includerii terorismului transfrontalier, în conformitate cu comunicarea sa din 12 
septembrie 2018;

9. regretă că Comisia nu a urmat solicitările bugetare ale Europol și Eurojust și a propus 
reducerea în 2020 a fondurilor pentru Europol cu 33,5 milioane EUR și pentru Eurojust 
cu 3,7 milioane EUR în raport cu obiectivele lor financiare; subliniază că o astfel de 
reducere ar putea avea un impact asupra activităților operaționale ale ambelor agenții; ia 
act de faptul că sprijinul acordat de Europol a fost esențial în anchete comune în 
întreaga Uniune și are un rol esențial în lupta împotriva criminalității organizate; 
sprijină punerea în aplicare a strategiei 2020+ a Europol, care vizează consolidarea 
sprijinului operațional și capacităților analitice ale Europol în beneficiul statelor 
membre și propune noi investiții în domenii importante ale criminalității, cum ar fi lupta 
împotriva traficului de droguri și a criminalității financiare; ia act de faptul că reducerea 
creditelor de angajament alocate eu-LISA cu 18,7 % (adică cu 55 de milioane EUR) 
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corespunde sfârșitului perioadei de dezvoltare a Sistemului de intrare/ieșire; reiterează 
necesitatea de a asigura sprijin financiar, personal și pregătire adecvate pentru agențiile 
din domeniul JAI, pentru ca acestea să își îndeplinească efectiv sarcinile care le revin în 
condiții de transparență deplină și să combată infracțiunile transfrontaliere grave, cu 
respectarea deplină a drepturilor fundamentale;

10. salută alocarea sumei de 19 milioane EUR AEPD; constată că peste 30 % din această 
sumă este utilizată pentru secretariatul CEPD; subliniază necesitatea de a asigura 
resurse bugetare și de personal adecvate pentru ca AEPD să își poată îndeplini în 
condiții de deplină independență sarcinile suplimentare care decurg din punerea în 
aplicare a noului cadru al Uniunii privind protecția datelor (RGPD); subliniază, ca atare, 
că bugetul alocat reprezintă minimul necesar;

11. este preocupat de faptul că proiectul de buget al CEPOL (deficit de finanțare de 1,5 
milioane EUR) nu permite CEPOL să acopere suficient cererea din partea statelor 
membre în ceea ce privește educația și formarea pentru comunitățile responsabile de 
aplicare a legii din Uniune și din vecinătatea acesteia; regretă faptul că CEPOL nu 
beneficiază de fonduri suficiente pentru a face față noilor provocări, având în vedere 
noile sisteme de informații, cum ar fi SIS II, și că nu poate oferi formare personalului 
responsabil cu aplicarea legii în domenii cum ar fi corupția și frauda în domeniul 
accizelor, chiar dacă evaluarea nevoilor strategice în materie de formare la nivelul UE a 
constatat că acestea sunt necesare pentru aplicarea legii la nivelul Uniunii; în schimb, 
aceasta a trebuit să refuze din cauza constrângerilor bugetare 54 de cereri valide și 
legitime de formare din partea statelor membre în domeniile conducerii autorităților de 
aplicare a legii, imigrației ilegale, infracțiunilor motivate de ură și spălării de bani; 
susține că solicitarea bugetară a CEPOL (12 milioane EUR) pentru 2020 este necesară 
pentru a putea răspunde cererii tot mai mari a statelor membre, în special în domeniul 
criminalității informatice și al digitalizării; subliniază că încrederea, rețelele și 
schimburile de informații între autoritățile de aplicare a legii la nivel transfrontalier ar 
putea fi în continuare îmbunătățite prin adăugarea unei noi componente la actualul 
program de schimb al CEPOL și prin oferirea de vizite de studiu la Europol și programe 
de schimb între ofițerii operaționali din statele membre și personalul Europol; dar că 
acest lucru ar necesita resurse financiare și umane suplimentare adecvate pentru 
CEPOL;

12. ia act de recrutarea din ce în ce mai frecventă a „agenților temporari” în comparație cu 
„agenții contractuali” în agențiile Uniunii; consideră că caracterul sensibil al 
informațiilor accesibile personalului agențiilor din domeniul JAI necesită o politică 
strictă de confidențialitate, în special în ceea ce privește recrutarea și gestionarea 
personalului;

13. încurajează Comisia să întărească sprijinul pentru jurnalismul de investigație, inclusiv 
jurnalismul de investigație transfrontalier și pentru libertatea mass-mediei prin fonduri 
specifice, măsură care contribuie la combaterea criminalității, precum și la creșterea 
gradului de sensibilizare în rândul cetățenilor Uniunii;

14. reamintește că sprijină combaterea practicilor discriminatorii, a violenței de gen, a 
infracțiunilor motivate de ură, precum și pentru programele care vizează exercitarea 
deplină a drepturilor, egalitatea și justiția; subliniază rolul important al creditelor 
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cheltuite pentru instrumentele destinate luptei împotriva discriminării și pentru 
programele de sprijinire a egalității și exercitării drepturilor minorităților, cu un accent 
special pe drepturile femeilor, ale persoanelor în vârstă, ale persoanelor cu handicap și 
ale persoanelor LGBTQI+;

15. invită Comisia, Consiliul și statele membre să integrarea dimensiunii de gen în toate 
cheltuielile publice, în special în planificarea, negocierea, implementarea și reevaluarea 
următorului cadru financiar multianual (CFM); angajamentul de a garanta protecția și 
promovarea egalității de gen, a drepturilor femeilor și fetelor în cadrul procedurii 
bugetare 2020 este esențial; prin urmare, dimensiunea de gen ar trebui integrată în buget 
la toate liniile bugetare și ar trebui să urmărească: 1) promovarea responsabilității și a 
transparenței în planificarea bugetară; 2) creșterea participării active în funcție de gen în 
procesul bugetar; și 3) promovarea egalității de gen și a drepturilor femeilor;

16. solicită stabilirea unei rate de finanțare sustenabile și adecvate pentru acțiunile 
prevăzute pentru punerea în aplicare efectivă a Convenției de la Istanbul și a Directivei 
privind drepturile victimelor, ca elemente esențiale ale legislației privind combaterea 
violenței împotriva femeilor și a violenței domestice, precum și oferirea de sprijin 
adecvat victimelor, crearea unui cadru juridic cuprinzător și o abordare cuprinzătoare 
pentru combaterea violenței de gen, campanii de sensibilizare și edificarea unei 
infrastructuri de stat adecvate pentru combaterea acestui tip de violență;

17. deplânge faptul că nu s-au înregistrat progrese notabile în ceea ce privește monitorizarea 
angajamentelor politice și juridice la nivel înalt ale Uniunii în ceea ce privește egalitatea 
de gen și integrarea perspectivei de gen în procesul bugetar și în deciziile privind 
cheltuielile începând cu 2015, realitate indicată de faptul că egalitatea de gen nu a fost 
luată în considerare la evaluarea la jumătatea perioadei a CFM 2014-2020 și nici în 
propunerea Comisiei pentru 2021-2027.
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