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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. Jilqa’ b’sodisfazzjon il-fatt li l-pakkett ġenerali tat-titolu 18 kif propost fl-Abbozz 
Preliminari tal-Baġit iżid l-approprazzjonijiet ta’ impenn meta mqabbla mal-2009 bi 
13.5% minn EUR 863.9 miljuni għal EUR 980.2 miljuni;1 jiddeplora t-tnaqqis mwettaq 
mill-Kunsill fir-rigward ta’ qasam ta’ importanza kbira ħafna għaċ-ċittadini tal-Unjoni u 
għall-Istati Membri;

2. Jilqa’ b’sodisfazzjon il-proposta għat-twaqqif tal-Uffiċċju Ewropew għall-Appoġġ tal-
Ażil (EASO) li se jkun responsabbli għal għadd ta’ ħidmiet li attwalment qed jiġu 
żviluppati fil-qafas tal-Fond Ewropew għar-Refuġjati, u jenfasizza l-importanza li 
jingħataw riżorsi adegwati lil dan l-Uffiċċju filwaqt li jiġi ssorveljat mill-qrib it-tħaddim 
tiegħu;

3. Jinnota li l-fondi għall-Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni ta' Koperazzjoni Operazzjonali 
fil-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea (Frontex) għall-2010 
għandhom jinżammu fl-istess livell bħal fl-2009 f’termini ta’ approprazzjonijiet ta’ 
impenn (EUR 78 miljun), li jirrappreżenta EUR 8 miljuni aktar minn dak previst fil-
programmazzjoni finanzjarja multiannwali; dan f’konformità mal-Konklużjonijiet tal-
Kunsill għall-Ġustizzja u l-Affarijiet Interni (JHA) ta’ Ġunju 2008 kif ukoll mat-talbiet 
tal-Parlament għal missjonijiet permanenti; jenfasizza l-importanza tal-Frontex fil-
koordinazzjoni u t-tisħiħ tas-sigurtà tal-fruntieri billi tiġi żgurata l-koordinazzjoni tal-
kooperazzjoni operazzjonali tal-Istati Membri;

4. Ifakkar u jtenni l-pożizzjoni tiegħu tal-2009 dwar in-neċessità li l-Parlament ikun 
infurmat b’mod affidabbli, preċiż, dettaljat u f’waqtu dwar l-implimentazzjoni ta’ sistemi 
ta’ tagħrif tal-informatika fuq skala wiesgħa, bħas-Sistema ta’ Informazzjoni ta’ 
Schengen tat-tieni ġenerazzjoni (SIS II) u s-Sistema ta' Informazzjoni dwar il-Viżi (VIS);

5. Jilqa’ b’sodisfazzjon l-integrazzjoni tal-Uffiċċju Ewropew tal-Pulizija (Europol) fil-baġit 
tal-Komunità u jenfasizza l-bżonn ta’ skrutinju adegwat u b’saħħtu fir-rigward ta’ dan l-
Uffiċċju.

                                               
1 Abbozz Preliminari tal-Baġit għall-Komunitajiet Ewropej għas-sena finanzjarja 2010, Volum 0, Introduzzjoni 
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