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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 % (-172 
de milioane EUR) comparativ cu 2019; regretă reducerea creditelor de angajament 
alocate pentru a sprijini consolidarea și dezvoltarea SECA și o partajare mai eficientă 
a responsabilității între statele membre (-29,5 %) comparativ cu 2019; reamintește că 
este important să se asigure o capacitate financiară adecvată pentru a îmbunătăți 
integrarea migranților, precum și reintegrarea migranților care au fost forțați sau au 
ales în mod voluntar să se întoarcă într-o țară terță, și să se adopte măsuri pentru a veni 
în întâmpinarea nevoilor de asistență de urgență ale statelor membre care se confruntă 
cu presiuni migratorii; își exprimă dezamăgirea cu privire la faptul că bugetul FAMI 
nu include rezerve financiare pentru a asigura finanțarea pentru legislația reformată de 
la Dublin și noile sisteme de relocare ale Uniunii în cazul în care acestea sunt adoptate 
în 2020; propune să se înscrie în rezervă o sumă menită să finanțeze măsuri temporare 
necesare  pentru debarcarea în Uniune și transferul persoanelor salvate în Marea 
Mediterană; solicită 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);

2. 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; 

3. salută faptul 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 %);  

4. subliniază că bugetul alocat EBCG a crescut cu 34,8 % (+108 milioane EUR) în 2020, 
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; atrage atenția asupra obiectivului de a pune la 
dispoziția EBCG un efectiv sporit de personal (10 000 de polițiști de frontieră până în 
2027), în condițiile în care numărul de migranți care sosesc în mod neregulamentar pe 
mare sau pe uscat în Uniune a scăzut în mod substanțial în comparație cu anii 
precedenți; sugerează ca un astfel de efectiv sporit să fie utilizat și pentru salvarea de 
vieți pe mare; regretă diferența remarcabilă dintre creditele de angajament alocate 
EBCG în 2020 (420 de milioane EUR) și suma acordată EASO (133 de milioane EUR); 
sugerează că bugetul și personalul EASO ar trebui să fie suplimentate pentru a asigura o 
mai mare eficiență în îndeplinirea atribuțiilor încredințate agenției;



PE639.622v01-00 4/4 PA\1185244RO.docx

RO

5. 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 furniza resurse financiare suficiente pentru ca 
acesta să devină pe deplin operațional înainte de decembrie 2020; 

6. regretă faptul că Comisia nu a dat curs solicitării bugetare a Europol și a propus, pentru 
2020, un buget al agenției cu 30 de milioane EUR mai redus decât cel necesar; ia act de 
faptul că reducerea creditelor de angajament alocate eu-LISA cu 18,7 % (-55 de 
milioane EUR) corespunde sfârșitului perioadei de dezvoltare a Sistemului de 
intrare/ieșire; reiterează necesitatea de a asigura un sprijin financiar adecvat pentru 
agențiile din domeniul JAI, pentru ca acestea să își îndeplinească sarcinile care le revin 
în condiții de transparență deplină și să combată infracțiunile transfrontaliere grave, cu 
respectarea deplină a drepturilor fundamentale; 

7. salută suma alocată AEPD (19 milioane de euro); 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, așadar, 
că bugetul alocat reprezintă minimul necesar;


