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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. Congratula-se com o facto de o anteprojecto de orçamento ter proposto um aumento da 
dotação global do título 18, no que se refere às dotações para autorizações, de 13,5% em 
relação a 2009, tendo passado de 863,9 milhões de euros para 980,2 milhões de euros1; 
lamenta que o Conselho tenha efectuado reduções num domínio que reveste uma extrema 
importância para os cidadãos da União e para os Estados-Membros;

2. Congratula-se com a proposta de criação do Gabinete Europeu de Apoio em matéria de 
Asilo, que será incumbido de funções que são actualmente desempenhadas no quadro do 
Fundo Europeu para os Refugiados, e sublinha a importância de conceder recursos 
adequados a este Gabinete, procedendo a um acompanhamento cuidadoso do seu 
funcionamento;

3. Observa que o financiamento da Agência Europeia de Gestão da Cooperação Operacional 
nas Fronteiras Externas dos Estados-Membros da União Europeia (Frontex) para o 
exercício de 2010 deve ser mantido ao mesmo nível que em 2009 em termos de dotações 
para autorizações (78 milhões de euros), o que representa um acréscimo de 8 milhões de 
euros em relação ao montante previsto na programação financeira plurianual; são, assim,
respeitadas as conclusões do Conselho "Justiça e Assuntos Internos" (JAI), de Junho de 
2008, bem como os pedidos do Parlamento relativos às missões permanentes; sublinha a 
importância do papel desempenhado pela Frontex na coordenação e no reforço da 
segurança nas fronteiras, assegurando a coordenação da cooperação operacional entre os 
Estados-Membros;

4. Recorda e reitera a sua posição de 2009, no que diz respeito à necessidade de o 
Parlamento ser informado de forma fiável, precisa, circunstanciada e oportuna sobre a 
implementação de sistemas informatizados de informação de grande envergadura, tais 
como o Sistema de Informação de Schengen de segunda geração (SIS II) e o Sistema de 
Informação sobre Vistos (VIS);

5. Congratula-se com a integração do Serviço Europeu de Polícia (Europol) no orçamento 
comunitário e salienta a necessidade de um controlo adequado e rigoroso do 
financiamento deste Serviço.

                                               
1 Anteprojecto de orçamento geral das Comunidades Europeias para o exercício de 2010, Volume 0, Introdução 

geral, de 15.6.2009, p. 34.


