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SUGESTII

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne recomandă Comisiei pentru bugete, 
competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a 
fi adoptată:

1. salută faptul că pachetul general de la titlul 18, așa cum a fost propus prin proiectul 
preliminar de buget, a crescut în credite de angajament cu 13,5% față de 2009, de la 
863,9 milioane EUR la 980,2 milioane EUR1 ; regretă reducerile efectuate de Consiliu 
într-un domeniu de maximă importanță pentru cetățenii Uniunii și statele membre;

2. salută propunerea de înființare a Biroului European de Sprijin pentru Azil (EASO) care 
va avea responsabilitatea unor sarcini în prezent dezvoltate în cadrul Fondului European 
pentru Refugiați și subliniază importanța acordării de resurse adecvate acestui Birou, 
supraveghind totodată funcționarea sa îndeaproape;

3. observă că finanțarea Agenției Europene pentru Gestionarea Cooperării Operative la 
Frontierele Externe ale statelor membre ale Uniunii Europene (Frontex) pentru 2010 
trebuie menținută la același nivel ca în 2009 în termeni de credite de angajament (78 
milioane EUR), ceea ce reprezintă cu 8 milioane EUR mai mult decât a fost prevăzut în 
programarea financiară multianuală; această situație este conformă Concluziilor 
Consiliului justiție și afaceri interne (JAI) din iunie 2008, precum și cu solicitările 
Parlamentului de misiuni permanente; subliniază importanța Frontex în coordonarea și 
îmbunătățirea securității frontierelor prin asigurarea coordonării cooperării operative a 
statelor membre;

4. reamintește și reiterează poziția sa din 2009 cu privire la necesitatea informării 
Parlamentului în mod fiabil, precis, detaliat și rapid referitor la implementarea pe scară 
largă a sistemelor IT de informații, cum ar fi Sistemul de Informații Schengen din a doua 
generație (SIS II) și Sistemul de informații privind vizele (VIS); 

5. salută integrarea Oficiului European de Poliție (Europol) în bugetul comunitar și 
subliniază necesitatea unui control adecvat și ferm al finanțării acestui Oficiu. 

                                               
1 Proiectul de buget general al Comunităților Europene pentru exercițiul financiar 2010, volumul 0, Introducere 
generală COM (2009) 15.6.2009, p.34.


