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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 % (-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 (-29,5 %) tenham sofrido uma diminuição relativamente a 2019; 
recorda a importância de assegurar uma capacidade financeira adequada para melhorar 
a integração dos migrantes, bem como a reintegração dos que regressaram por meios 
coercivos ou voluntariamente a um país terceiro, e para responder às necessidades em 
matéria de ajuda de emergência dos Estados-Membros expostos à pressão migratória; 
manifesta a sua deceção pelo facto de o orçamento do FAMI não incluir 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; solicita, 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);

2. Destaca o baixo montante para ajuda de emergência previsto 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; 

3. Congratula-se com os 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;  

4. Salienta que o orçamento da Guarda Europeia de Fronteiras e Costeira aumentou 
34,8 % (+108 milhões de euros) em 2020, o que representa de longe o aumento mais 
importante no que se refere ao orçamento das 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; sublinha que, num momento em que se prevê dotar a 
Guarda Europeia de Fronteiras e Costeira de mais recursos humanos (10 000 guardas de 
fronteira até 2027), o número de migrantes que chegam ilegalmente à União por via 
marítima ou terrestre é consideravelmente inferior ao de anos anteriores; sugere que este 
aumento dos recursos também seja utilizado para salvar vidas no mar; 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 
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(133 milhões de euros); sugere um aumente dos recursos orçamentais e humanos do 
EASO para que a Agência desempenhe com maior eficácia as funções que lhe foram 
confiadas;

5. Congratula-se com o aumento das dotações de autorização da Procuradoria Europeia 
(70,5 %); 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; 

6. Lamenta que a Comissão não tenha tido em conta o pedido de dotações da Europol e 
tenha proposto reduzir o financiamento da Agência em 30 milhões de euros em 2020; 
observa que a diminuição das dotações de autorização da eu-LISA em 18,7 % 
(-55 milhões de euros) corresponde ao fim do desenvolvimento do Sistema de 
Entrada/Saída; reitera a necessidade de assegurar um apoio financeiro adequado às 
agências JAI para que estas 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; 

7. Congratula-se com o montante atribuído à AEPD (19 milhões de euros); 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); salienta, por 
conseguinte, que o orçamento previsto representa o mínimo indispensável.


