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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern jistieden lill-Kumitat għall-Baġits, 
bħala l-kumitat responsabbli, biex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-mozzjoni għal 
riżoluzzjoni tiegħu:

1. Jinnota t-tnaqqis ġenerali tal-approprjazzjonijiet ta' impenn tal-AMIF bi 15,4 % (-
EUR 172 miljun), meta mqabbel mal-2019; jiddispjaċih għat-tnaqqis fl-
approprjazzjonijiet ta' impenn immirati lejn it-tisħiħ u l-iżvilupp tas-SEKA u t-tisħiħ 
tal-kondiviżjoni tar-responsabbiltà bejn l-Istati Membri (-29,5 %) meta mqabbel mal-
2019; ifakkar fl-importanza li tiġi fornuta kapaċità finanzjarja adegwata ħalli titjib l-
integrazzjoni tal-migranti u wkoll l-integrazzjoni mill-ġdid ta' migranti li jiġu ritornati 
lejn pajjiż terz b'mod furzat jew volontarju u biex tingħata risposta għall-ħtiġijiet ta' 
assistenza ta' emerġenza ta' Stati Membri li jinsabu taħt pressjoni migratorja; jesprimi 
d-diżappunt tiegħu għall-fatt li l-baġit tal-AMIF ma jinkludix xi riżervi finanzjarji 
għall-finanzjament tal-leġiżlazzjoni riformata ta' Dublin u tal-iskemi ta' 
Risistemazzjoni l-ġodda f'każ ta' adozzjoni matul l-2020; jipproponi li jiġi previst 
ammont ta' riżerva għal arranġamenti temporanji għall-iżbark fl-Unjoni u r-
rilokazzjoni ta' persuni salvati fil-Mediterran; jitlob li l-Fond Fiduċjarju tal-UE għall-
Afrika u l-programmi ta' protezzjoni għall-iżvilupp reġjonali għall-Afrika ta' Fuq li 
primarjament jappoġġjaw il-politiki esterni tal-Unjoni, jiġu ffinanzjati mill-
Intestatura IV tal-baġit tal-Unjoni (Ewropa Globali) minflok mill-AMIF, skont l-
Intestatura III (Sigurtà u Ċittadinanza), dan bil-għan li jinħelsu riżorsi finanzjarji;

2. Jenfasizza l-ammont baxx previst għall-assistenza ta' emerġenza fil-fond tal-Fond għas-
Sigurtà Interna (FSI) (EUR 8,5 miljuni); jitlob lill-Kummissjoni sabiex bir-reqqa u 
b'mod aktar realistiku, tevalwa mill-ġdid dan l-ammont, billi tqis il-bżonnijiet ta' 
assistenza ta' emerġenza possibbli tal-Istati Membri fil-qafas tal-FSI, bħal pereżempju l-
ġestjoni ta' inċidenti relatati mas-sigurtà; 

3. Jilqa' bi pjaċir iż-żidiet fl-approprjazzjonijiet ta' impenn ta' Aġenziji tal-ĠAI, bħall-
EASO (41,5 %), tal-EBCG (34,6 %), is-CEPOL (14 %), l-EMCDDA (7,7 %), il-FRA 
(5,4 %), il-Eurojust (5,2 %) u l-Europol (2,1 %) meta mqabbel mal-Baġit 2019;  

4. Jirrimarka li l-baġit tal-EBCG żdied b'34,8 % (+EUR 108 miljun) fl-2020, li hija l-ikbar 
żieda fost l-aġenziji tal-ĠAI kollha s'issa ; ifakkar li l-Qorti tal-Awdituri identifikat li l-
Istati Membri taw wisq importanza lill-bżonnijiet finanzjarji tal-EBCG fl-2017, bħala 
parti mill-kwittanza tal-Baġit 2017; jissottolinja fil-mument li fih ġie deċiż li l-EBCG 
tiġi fornuta b'iktar riżorsi umani (10 000 gwardja tal-fruntiera sal-2027), in-numru ta' 
migranti irregolari fuq il-baħar jew fuq l-art fl-Unjoni naqas b'mod sostanzjali meta 
mqabbel mas-snin preċedenti; jissuġġerixxi li din iż-żieda fir-riżorsi għandha tintuża 
wkoll biex jiġu salvati l-ħajjiet fuq il-baħar; jiddispjaċih dwar id-differenza notevoli 
bejn l-approprjazzjonijiet ta' impenn allokati għall-EBCG (EUR 420 miljun) fl-2020 u l-
ammont mogħti lill-EASO (EUR 133 miljun); jissuġġerixxi li l-baġit u l-persunal tal-
EASO għandhom jiżdiedu bil-għan li jkun hemm prestazzjoni aħjar mill-Aġenzija 
rigward il-kompiti fdati lilha;

5. Jilqa' bi pjaċir iż-żieda fl-approprjazzjonijiet ta' impenn tal-UPPE (70,5 %); ifakkar fl-
importanza tar-rwol tal-UPPE fl-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta' frodi li tinvolvi 
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fondi tal-Unjoni u fil-ħtieġa li jiġu pprovduti riżorsi finanzjarji suffiċjenti sabiex l-
UPPE jopera b'mod komplut qabel Diċembru 2020; 

6. Jiddispjaċih li l-Kummissjoni ma tatx segwitu għat-talba baġitarja tal-Europol u 
pproponiet is-sottofinanzjar tal-Aġenzija b'EUR 30 miljun fl-2020; jinnota li t-tnaqqis 
ta' 18,7 % (-EUR 55 miljun) fl-approprjazzjonijiet ta' impenn tal-eu-LISA, li  
jikkorrispondi għat-tmiem tal-iżvilupp tas-Sistema ta' Dħul u Ħruġ; itenni l-ħtieġa li jiġi 
żgurat appoġġ finanzjarju adegwat għall-Aġenziji tal-ĠAI biex iwettqu l-kompiti 
assenjati lilhom bi trasparenza sħiħa u biex jiġġieldu kontra l-kriminalità serja 
transfruntiera f'konformità sħiħa mad-drittijiet fundamentali; 

7. Jilqa' l-ammont allokat għall-EDPS (EUR 19-il miljun); jenfasizza l-bżonn li l-EDPS 
jingħata riżorsi baġitarji u ta' persunal adegwati biex ikun jista' jwettaq il-kompiti 
addizzjonali li jirriżultaw mill-implimentazzjoni tal-qafas il-ġdid tal-Unjoni dwar il-
protezzjoni tad-data (GDPR) b'indipendenza sħiħa; jenfasizza għalhekk li l-baġit allokat 
huwa l-minimu assolut;


