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SUGESTII

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

1. regretă faptul că creditele de angajament propuse pentru programul „Drepturi și valori”, 
în cuantum de 90 600 000 EUR, sunt mult mai mici decât cele solicitate inițial de 
Parlament și reprezintă o reducere de 9,9 % comparativ cu 2020; solicită, în 
conformitate cu poziția în primă lectură a Parlamentului adoptată la 17 aprilie 2019, 
majorarea creditelor de angajament la 265 000 000 EUR și crearea unei noi linii 
bugetare pentru „protejarea și promovarea valorilor Uniunii ” (120 022 637 EUR în 
credite de angajament); solicită, în conformitate cu acordul parțial încheiat cu Consiliul, 
majorarea creditelor de angajament de la linia bugetară „Daphne” la 35 030 020 EUR și 
alocarea a 27 340 504 EUR din această sumă pentru combaterea violenței bazate pe gen, 
prin crearea unei sublinii bugetare „Prevenirea și combaterea tuturor formelor de 
violență bazată pe gen împotriva femeilor și a fetelor și a violenței domestice”; solicită, 
în plus, majorarea creditelor de angajament de la linia bugetară „Promovarea implicării 
și a participării cetățenilor la viața democratică a Uniunii” la 70 604 598 EUR, 
redenumirea liniei bugetare „Promovarea egalității și a drepturilor” în „Promovarea 
egalității, a drepturilor și a egalității de gen” și alocarea a 10 252 689 EUR pentru 
„Promovarea egalității de gen și a abordării integratoare a egalității de gen” prin crearea 
unei noi sublinii;

2. ia act de creșterea redusă de 0,5 % a creditelor de angajament și de plată ale programului 
„Justiție”; solicită, în conformitate cu poziția Parlamentului privind pachetul financiar 
pentru programul „Justiție”, inclus în rezoluția sa din 14 noiembrie 2018 referitoare la 
cadrul financiar multianual 2021-2027, creșterea în continuare a finanțării acestui 
program în 2021 de la un cuantum total de 6 800 000 EUR la 50 500 000 EUR; 
subliniază că cooperarea judiciară, formarea judiciară și accesul efectiv la justiție ar 
trebui consolidate cu ajutorul agențiilor JAI relevante ale Uniunii;

3. este preocupat de reducerea creditelor de angajament pentru Fondul pentru azil, migrație 
și integrare (FAMI), în comparație cu 2020, date fiind presiunea continuă cu care se 
confruntă autoritățile naționale în materie de azil, lacunele legate de primirea 
corespunzătoare a solicitanților de azil și întârzierile în procedurile de azil din statele 
membre; solicită o majorare cu 14 % a creditelor de angajament și de plată pentru FAMI, 
pentru a pune la dispoziție resurse suficiente; 

4. solicită, de asemenea, crearea unor linii bugetare separate pentru viitorul Fond pentru 
azil, migrație și integrare și viitorul Instrument pentru gestionarea frontierelor și vize, 
pentru fiecare dintre obiectivele specifice ale acestor programe, cu scopul de a asigura 
o finanțare adecvată pentru toate obiectivele programelor și a oferi o mai bună 
lizibilitate și transparență în legătură cu alocarea anuală a resurselor financiare, 
înlesnind astfel controlul implementării programelor;

5. este profund îngrijorat de faptul că în Marea Mediterană continuă să se piardă vieți 
omenești; crede că este necesară o abordare pe termen mai lung a operațiunilor de 
căutare și salvare (SAR), întrucât acestea nu pot fi lăsate exclusiv în sarcina actorilor 
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nestatali; consideră că Comisia ar trebui să prezinte o propunere legislativă privind 
înființarea unui fond pentru căutare și salvare pentru a sprijini misiunile SAR în Marea 
Mediterană; propune, prin urmare, crearea unei noi linii bugetare, care să permită 
fondului respectiv să încurajeze salvarea de vieți și să demonstreze solidaritatea dintre 
statele membre în ceea ce privește realizarea operațiunilor SAR în conformitate cu 
dreptul internațional și cu drepturile fundamentale, inclusiv dreptul la viață și principiul 
nereturnării; 

6. este preocupat de faptul că reducerile semnificative de fonduri propuse pentru 
programul de schimb, asistență și formare profesională pentru protecția monedei euro 
împotriva falsificării („programul Pericles IV”) ar putea face ca programul, în 
ansamblul său, să nu aibă succesul scontat; consideră că finanțarea pentru 2021 ar 
trebui majorată la 950 000 EUR pentru a garanta că programul poate contribui în mod 
semnificativ la combaterea contrafacerii monedei euro și a fraudei aferente;

7. ia act de propunerea de a majora cu 11,5 % creditele Agenției Uniunii Europene pentru 
Cooperare în Materie de Aplicare a Legii (Europol); este preocupat de faptul că 
activitățile de dezvoltare și operaționale ale Europol în 2021 vor fi îngreunate dacă nu 
se va mări personalul statutar;  reamintește că se solicită Europol să le ofere autorităților 
de aplicare a legii din statele membre sprijin analitic și operațional sporit, instrumente 
și inovare în cadrul mandatului său actual și că, la cerere, acesta a lansat recent noi 
inițiative, cum ar fi Centrul european de combatere a criminalității economice și 
financiare și Laboratorul pentru inovare, care necesită finanțare suplimentară; 
subliniază, de asemenea, că este necesar ca Europol să se adapteze la numărul mare de 
noi activități din ultimii ani și la schimbările survenite în peisajul penal în timpul 
epidemiei de COVID-19; se așteaptă ca sarcinile Europol să fie extinse în continuare în 
2021, odată cu viitoarea revizuire a mandatului Europol, dar subliniază că o decizie 
privind finanțarea suplimentară nu poate fi luată decât la sfârșitul procesului legislativ; 
consideră, prin urmare, că ar trebui să fie pusă la dispoziția Europol suma de 
184 900 000 EUR, în conformitate cu solicitarea sa; solicită adăugarea a 63 de posturi 
suplimentare în schema de personal a Europol;

8. ia act de ușoara majorare de 3 % a creditelor de angajament și de plată ale Agenției 
Uniunii Europene pentru Formare în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL); solicită o 
creștere suplimentară a finanțării de la 10 400 000 EUR la 16 264 976 EUR și 21 de 
posturi suplimentare în schema de personal a CEPOL; consideră că resursele 
suplimentare ar trebui să permită CEPOL să consolideze formarea în materie de 
diversitate și să țină pasul cu cererile din partea statelor membre;

9. consideră că majorarea redusă a finanțării de 1,8 % propusă pentru Observatorul 
European pentru Droguri și Toxicomanie (EMCDDA) nu va fi suficientă pentru 
îndeplinirea obligațiilor sale juridice care decurg din Statutul funcționarilor, precum și 
din contractele sale de închiriere; subliniază, în plus, că ar trebui acordate fonduri 
suplimentare pentru ca EMCDDA să își poată desfășura pe deplin capacitatea 
operațională și pentru a răspunde în mod eficace la cele mai recente evoluții ale 
fenomenului drogurilor, inclusiv efectelor pandemiei de COVID-19; subliniază că 
valoarea de vânzare a drogurilor în Europa este estimată la 30 de miliarde de euro pe 
an; solicită, prin urmare, majorarea bugetului EMCDDA la 18 100 000 EUR; 
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10. consideră că majorarea propusă a creditelor pentru Agenția Uniunii Europene pentru 
Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust) este insuficientă, având în vedere 
provocările cu care se confruntă Eurojust în ceea ce privește numărul tot mai mare de 
cauze;  solicită să se pună la dispoziția Eurojust 21 de posturi suplimentare, iar bugetul 
său să fie majorat în mod corespunzător la 44 068 531 EUR; 

11. ia act de estimarea Parchetului European („EPPO”) potrivit căreia, în primul său an de 
activitate, va prelucra informații echivalente cu 4 300 de cazuri, din care va genera cel 
puțin 2 000 de anchete penale proprii; se așteaptă ca volumul său de muncă să crească 
și mai mult în următorii ani, până la 3 700 în 2027, în parte ca urmare a riscului ca 
interesele financiare ale Uniunii să fie afectate din ce în ce mai mult de fraudă, risc 
inerent majorării globale a fondurilor Uniunii în următorul CFM și în cadrul planului de 
redresare; reamintește că EPPO este un parchet care are competențe obligatorii; este 
profund îngrijorat de nivelul scăzut de finanțare propus în proiectul de buget general al 
Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2021 și de faptul că cifra angajaților este 
doar jumătate din cea solicitată de EPPO; consideră că o astfel de propunere ar afecta 
semnificativ capacitatea noului organism de a-și începe activitățile și de a-și îndeplini 
mandatul; subliniază că va fi necesară o majorare substanțială a finanțării, până la un 
cuantum de 55 500 000 EUR, pentru a permite EPPO să își îndeplinească obligația 
legală de a traduce un volum enorm de documente care trebuie transmise judecătorilor 
la nivel național, pentru a acoperi cheltuielile legate de recrutări și de personal și pentru 
a pune la dispoziția acestuia cei 140 de procurori europeni delegați și cei 219 membri ai 
personalului solicitați;

12. regretă reducerea cu 0,4 % a bugetului Agenției pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii 
Europene (FRA); solicită ca creditele de angajament și creditele de plată ale FRA să fie 
majorate la 24 679 000 EUR pentru a permite FRA să continue să îndeplinească 
activitățile de calitate care s-au dovedit utile pentru procesul de elaborare a politicilor 
Uniunii; consideră că este necesar să se ofere sprijin FRA în eforturile sale suplimentare 
de monitorizare a drepturilor fundamentale în contextul crizei de COVID-19, în special 
în perspectiva unui posibil al doilea val în 2021; solicită adăugarea a 4 posturi în schema 
de personal a FRA; subliniază că, fără resurse financiare și de personal adecvate, FRA 
nu ar putea să implementeze proiecte care să răspundă nevoilor identificate și să 
monitorizeze în mod adecvat drepturile fundamentale în Uniune, contribuind la 
combaterea discriminării și a rasismului, la apărarea drepturilor fundamentale, inclusiv 
la frontierele externe ale Uniunii, precum și la sprijinirea justiției și a drepturilor 
victimelor;

13. subliniază importanța gestionării integrate a frontierelor pentru a asigura funcționarea 
și integrarea în continuare a spațiului Schengen; subliniază impactul epidemiei de 
COVID-19 în acest domeniu; evidențiază rolul important al Agenției Europene pentru 
Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex) în coordonarea și dezvoltarea unei 
gestionări integrate a frontierelor; constată că nivelul de finanțare propus pentru Frontex 
pentru 2021 este în continuare sub fișa financiară a propunerii Comisiei de regulament 
al Parlamentului European și al Consiliului privind poliția de frontieră și garda de 
coastă1, periclitând astfel capacitatea Frontex de a furniza până în 2024 un corp 
permanent european de 10 000 de agenți de poliție de frontieră și de gardă de coastă; 

1 COM(2018)0631.
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subliniază că, deși bugetul Frontex a fost deja majorat în mod semnificativ în ultimii 
ani, sunt încă necesare resurse excepționale; solicită o majorare a bugetului pentru 2021 
la 804 268 491 EUR, pentru a permite Frontex să își constituie și să își formeze corpul 
permanent, precum și să achiziționeze echipamente proprii, permițând astfel 
mobilizarea cu succes și în timp util și acordarea de sprijin operațional statelor membre 
la frontierele externe; subliniază că această sarcină necesită respectarea drepturilor 
fundamentale și sugerează că resursele suplimentare ar trebui să fie utilizate și pentru a 
sprijini responsabilii cu monitorizarea respectării drepturilor fundamentale, și pentru a 
salva vieți pe mare;

14. salută majorarea propusă de 16,5 % a creditelor de angajament și de plată ale Biroului 
European de Sprijin pentru Azil (EASO), dar regretă că numărul de posturi din schema 
sa de personal nu a fost majorat în mod corespunzător; solicită, prin urmare, să se 
consolideze schema de personal a EASO cu un număr suplimentar de 50 de posturi; 
subliniază că va fi necesar personal suplimentar în cazul în care noul regulament privind 
Agenția Uniunii Europene pentru Azil este adoptat; reamintește că activitățile 
operaționale ale EASO au crescut considerabil în ultimii ani, pentru a face față presiunii 
migrației și pentru a oferi asistență statelor membre la primirea solicitanților de azil și 
la procesarea procedurilor de azil, în special în hotspoturile de la frontierele externe ale 
Uniunii; subliniază că EASO i-au fost încredințate și o serie de noi misiuni, în domeniul 
transferurilor în urma debarcărilor; subliniază că personalul suplimentar va consolida 
operațiunile de pe teren, dezvoltarea și furnizarea de cursuri de formare, informațiile și 
analizele, instrumentele practice, activitățile de guvernanță și funcțiile administrative, 
atât timp cât sistemele naționale de migrație și azil continuă să fie sub presiune din cauza 
numărului mare de cazuri de azil;

15. ia act de reducerea cu 5 % a creditelor de angajament și de majorarea de 12 % a 
creditelor de plată ale Agenției Uniunii Europene pentru Gestionarea Operațională a 
Sistemelor Informatice la Scară Largă în Spațiul de Libertate, Securitate și Justiție (eu-
LISA); subliniază rolul important al eu-LISA în instalarea EES, ETIAS, ECRIS-TCN 
și în gestionarea și supravegherea Eurodac, VIS și SIS, precum și în asigurarea 
interoperabilității sistemelor informatice pentru a asigura furnizarea mai rapidă de date 
de calitate către autoritățile responsabile de gestionarea frontierelor și autoritățile de 
aplicare a legii; solicită, în conformitate cu cererea eu-LISA, 14 posturi suplimentare 
pentru sprijinirea procesului de securitizare a rețelelor informatice și a bazelor de date, 
a extinderii siturilor operaționale ale eu-LISA și a activităților consiliului de 
administrație;

16. reamintește că jurnalismul de investigație independent și de calitate este o componentă 
esențială a unei democrații funcționale, prin faptul că furnizează informații de calitate, 
bazate pe fapte, combate dezinformarea, sensibilizează cetățenii și dezvăluie fapte 
ilegale sau infracțiuni; subliniază că jurnalismul este pus în fața unor mari provocări în 
toată Uniunea, printre care se numără în special lipsa de resurse financiare, ceea ce îi 
amenință caracterul independent și supraviețuirea; solicită o nouă acțiune pregătitoare 
care să se bazeze pe proiectul-pilot IJ4EU din 2018 și să creeze un fond de sprijin de 
urgență pentru jurnaliștii din întreaga Uniune și să susțină producția de conținut 
jurnalistic independent de calitate în interesul public, asigurând astfel în continuare 
încrederea publicului în mass-media independentă;
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