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Subiect:  Avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne privind 

proiectul de buget rectificativ nr. 7 la bugetul general pentru 2015 și privind 

propunerea de mobilizare a Instrumentului de flexibilitate pentru a răspunde 

situației actuale în materie de migrație (COM(2015)0485 și 

COM(2015)0486) 

 

 

Stimate domnule Președinte, 

 

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne salută proiectul de buget rectificativ 

nr. 7 la bugetul general pentru 2015, al cărui obiectiv este „Gestionarea crizei refugiaților: 

măsuri bugetare imediate în cadrul Agendei europene privind migrația” (COM(2015)485), 

precum și propunerea de decizie privind „mobilizarea Instrumentului de flexibilitate în 

contextul măsurilor bugetare imediate prevăzute în Agenda europeană privind migrația” 

(COM(2015)486). 

 

Aceste propuneri vizează consolidarea creditelor bugetare prevăzute pentru asistența de 

urgență acordată în temeiul Fondului pentru azil, migrație și integrare (FAMI) și al Fondului 

pentru securitate internă (ISF) cu suma de 80 de milioane EUR și, respectiv, de 20 de 

milioane EUR.  În plus, cele două propuneri prevăd majorarea efectivului de personal în 

cadrul a trei agenții cu 120 de posturi suplimentare, pentru a crește capacitatea acestora: 60 de 

posturi pentru Frontex, 30 de posturi pentru EASO și 30 de posturi pentru Europol în 2015. Se 

prevede majorarea creditelor și în cazul anumitor măsuri externe (finanțare suplimentară în 

credite de angajament pentru Instrumentul european de vecinătate și majorarea creditelor de 

plată destinate ajutorului umanitar). 

 

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne salută majorarea suplimentară a 

creditelor destinate asistenței de urgență acordate în temeiul instrumentelor FAMI și ISF în 

cadrul bugetului pentru 2015, realizată cu scopul de a răspunde solicitărilor de finanțare 

adresate de mai multe state membre. Statele membre pe teritoriul cărora sosesc în prezent un 

număr mare de migranți ar trebui într-adevăr să poată beneficia de acest tip de asistență, ca o 

expresie a solidarității între statele membre ale UE, în conformitate cu articolul 80 din TFUE. 

   

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne salută, de asemenea, decizia de a 

suplimenta personalul agențiilor Frontex, EASO și Europol. Comisia LIBE și-a exprimat în 

repetate rânduri dezaprobarea față de deficitul de personal existent în cadrul agențiilor cărora 

li se conferă în mod constant atribuții suplimentare. Cu toate acestea, comisia consideră că în 

cazul EASO personalul trebuie suplimentat cu un număr mai mare de angajați decât cel 

propus în prezent de Comisia Europeană. În conformitate cu atribuțiile care i-au fost 

încredințate, EASO trebuie să joace un rol-cheie pentru a asigura funcționarea efectivă a 

sistemului european comun de azil. Cele mai recente evoluții politice au demonstrat în mod 

clar că sunt necesare în continuare eforturi semnificative pentru a îndeplini acest obiectiv. 

Comisia LIBE recunoaște faptul că este necesar să se dea curs de urgență propunerilor 

Comisiei Europene, pentru a pune la dispoziție, înainte de încheierea exercițiului 2015, 

efectivul de personal și creditele suplimentare. În același timp, Comisia pentru libertăți civile, 

justiție și afaceri interne îndeamnă Comisia Europeană să întreprindă demersurile necesare 

pentru o revizuire a dispozițiilor juridice relevante, în special a celor referitoare la Fondul 

pentru azil, migrație și integrare (FAMI), precum și a cadrului financiar multianual aferent 

perioadei 2014-2020. 
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Cu deosebită considerație,  

 

Claude MORAES 


