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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. Felicita os acordos sobre os fundos consagrados à Justiça e aos Assuntos Internos (JAI); 
reconhece que as equipas de negociações do Parlamento fizeram contribuições 
significativas para o conteúdo final dos fundos consagrados à Justiça e aos Assuntos 
Internos, particularmente quanto ao conteúdo dos objetivos gerais e específicos, às 
percentagens mínimas de despesa relativas aos objetivos, aos indicadores para avaliar o 
sucesso dos fundos e à coerência das ações internas e externas da UE;

2. Lamenta profundamente as Conclusões do Conselho Europeu tenham incluído de 7 e 8 de 
fevereiro de 2013 sobre o QFP, incluindo um valor relativo à rubrica 3 que é 16.6 % 
inferior ao valor proposto pela Comissão, e, como consequência, o elevado nível de cortes 
de 23 % no caso do Fundo para a Segurança Interna e do Fundo para o Asilo, a migração e 
a Integração; regista que a comunicação tardia dos valores do QFP e dos limites máximos 
disponíveis para cada domínio político não ajudou os vários relatores no desenvolvimento 
de uma abordagem estratégica às negociações com o Conselho; solicita à Comissão que, 
de futuro, apresente simultaneamente ao Conselho e ao Parlamento todos os valores 
atualizados do QFP;

3. Acolhe o papel construtivo desempenhado tanto pelas presidências rotativas como pela 
Comissão durante as negociações no domínio da justiça; assinala a sua importância para 
uma resolução antecipada e satisfatória das questões de fundo;

4. Lamenta o facto de, no domínio dos assuntos internos, o Conselho – apoiado pela 
Comissão – parecer mais interessado na utilização de fundos para complementar os 
orçamentos nacionais dos Estados-Membros do que na promoção do valor acrescentado 
europeu e da solidariedade europeia; salienta que, apesar de reconhecer o contexto 
económico e financeiro particularmente difícil, os fundos consagrados à Justiça e aos 
Assuntos Internos (JAI) devem em primeiro lugar e sobretudo servir os interesses 
europeus e apoiar as atividades com verdadeiro valor acrescentado europeu, como o 
Programa de Reinstalação da União e outras atividades orientadas para esta última; 
lamenta a não consecução de atos delegados para as decisões em matéria de programação 
nos termos do artigo 290.º do TFUE, já que essas decisões cumprem claramente as 
condições estabelecidas nos Tratados para os atos delegados; lamenta que a Comissão e o 
Conselho tenham sugerido a utilização do Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração e 
do Fundo para a Segurança Interna para financiar medidas em países terceiros sem 
especificar as bases jurídicas dessas medidas e não deixando ao Parlamento qualquer 
possibilidade de o contestar;

5. Nota ainda, em relação aos fundos consagrados aos assuntos internos, que o processo 
legislativo ordinário não permite à Comissão e ao Conselho negociarem uma posição 
acordada entre ambos, sem a participação do Parlamento, e apresentar em seguida essa 
posição ao Parlamento como um facto consumado; assinala que, se a Comissão não 
estiver disposta a defender a sua posição inicial, deve apresentar uma proposta alterada; 
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recomenda a aplicação de novas disposições práticas nas negociações financeiras, 
incluindo, entre outros, a organização de uma troca de pontos de vista prévia entre as três 
instituições sobre o papel, a função e o valor acrescentado do orçamento da UE; insiste em 
que a Comissão assuma o seu papel de mediadora honesta em negociações 
interinstitucionais futuras;

6. Considera que é imperativo que o Parlamento continue a insistir numa abordagem ao 
financiamento da UE orientada para os resultados, que não se deve limitar à mera 
quantidade de ações levadas a cabo mas também incluir uma avaliação da qualidade 
dessas ações; recomenda que os indicadores qualitativos em relação aos quais se mede o 
sucesso das ações de financiamento da UE sejam promovidos e incluídos em futuros 
fundos consagrados à JAI;

7. Solicita à Comissão que assegure a rápida aplicação dos novos fundos, a utilização plena e 
eficiente das dotações disponíveis, a distribuição geográfica equitativa e o apoio a regiões 
com desempenho insuficiente;

8. Considera que, tendo em conta as reduções de dotações impostas ao Parlamento sem 
qualquer razão fundamentada, este tem que colocar a tónica em domínios particulares em 
que as reduções foram mais significativas ao examinar a revisão intercalar;

9. Entende que, no âmbito da revisão intercalar, o Parlamento deve utilizar toda a sua 
capacidade de negociação por meio do processo de codecisão, sem que decisões e 
montantes lhes sejam impostos pelo Conselho Europeu;

10. Considera essencial que o Parlamento supervisione adequadamente a aplicação dos fundos 
por parte da Comissão e, se for caso disso, por parte dos Estados-Membros; recomenda 
que as comissões pertinentes reavaliem as suas prioridades antes da revisão de 2016 a fim 
de fornecerem orientação política; assinala que a Comissão das Liberdades Cívicas, da 
Justiça e dos Assuntos Internos, enquanto comissão competente pelo domínio da justiça e 
dos assuntos internos, procura estabelecer o mecanismo de controlo adequado.
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