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Amendamentul 1
Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, 
Michal Šimečka

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. regretă faptul că creditele de 
angajament propuse pentru programul 
„Drepturi și valori”, în valoare de 
90 600 000 EUR, sunt mult mai mici decât 
cele solicitate inițial de Parlament; 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 care să „promoveze și să 
protejeze valorile Uniunii” 
(120 000 000 EUR în credite de 
angajament); solicită, în conformitate cu 
acordul parțial încheiat cu Consiliul, 
majorarea creditelor de angajament de la 
linia bugetară „Daphne” la 
37 100 000 EUR și alocarea a 
27 300 000 EUR din această sumă pentru 
combaterea violenței bazate pe gen, prin 
crearea unei sublinii bugetare „Combaterea 
tuturor formelor de violență bazată pe 
gen”; solicită, în plus, majorarea creditelor 
de angajament de la linia bugetară 
„Promovarea implicării și a participării 
cetățenilor la viața democratică a Uniunii” 
la 70 600 000 EUR, redenumirea liniei 
bugetare „Promovarea egalității și a 
drepturilor” în „Promovarea egalității, a 
drepturilor și a egalității de gen” și alocarea 
a 10 300 000 EUR pentru „Promovarea 
egalității de gen și a abordării integratoare 
a egalității de gen” prin crearea unei noi 
sublinii;

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 % a 
creditelor de angajament, respectiv de 
17,8 % a creditelor de plată 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 care să „promoveze 
și să protejeze valorile Uniunii” 
(120 000 000 EUR în credite de 
angajament); solicită, în conformitate cu 
acordul parțial încheiat cu Consiliul, 
majorarea creditelor de angajament de la 
linia bugetară „Daphne” la 
37 100 000 EUR și alocarea a 
27 300 000 EUR din această sumă pentru 
combaterea violenței bazate pe gen, prin 
crearea unei sublinii bugetare „Combaterea 
tuturor formelor de violență bazată pe 
gen”; solicită, în plus, majorarea creditelor 
de angajament de la linia bugetară 
„Promovarea implicării și a participării 
cetățenilor la viața democratică a Uniunii” 
la 70 600 000 EUR, redenumirea liniei 
bugetare „Promovarea egalității și a 
drepturilor” în „Promovarea egalității, a 
drepturilor și a egalității de gen” și alocarea 
a 10 300 000 EUR pentru „Promovarea 
egalității de gen și a abordării integratoare 
a egalității de gen” prin crearea unei noi 
sublinii;

Or. en
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Amendamentul 2
Pernando Barrena Arza

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. regretă faptul că creditele de 
angajament propuse pentru programul 
„Drepturi și valori”, în valoare de 
90 600 000 EUR, sunt mult mai mici decât 
cele solicitate inițial de Parlament; 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 care să „promoveze și să 
protejeze valorile Uniunii” 
(120 000 000 EUR în credite de 
angajament); solicită, în conformitate cu 
acordul parțial încheiat cu Consiliul, 
majorarea creditelor de angajament de la 
linia bugetară „Daphne” la 
37 100 000 EUR și alocarea a 
27 300 000 EUR din această sumă pentru 
combaterea violenței bazate pe gen, prin 
crearea unei sublinii bugetare „Combaterea 
tuturor formelor de violență bazată pe 
gen”; solicită, în plus, majorarea creditelor 
de angajament de la linia bugetară 
„Promovarea implicării și a participării 
cetățenilor la viața democratică a Uniunii” 
la 70 600 000 EUR, redenumirea liniei 
bugetare „Promovarea egalității și a 
drepturilor” în „Promovarea egalității, a 
drepturilor și a egalității de gen” și alocarea 
a 10 300 000 EUR pentru „Promovarea 
egalității de gen și a abordării integratoare 
a egalității de gen” prin crearea unei noi 
sublinii;

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; 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 care să „promoveze și să 
protejeze valorile Uniunii” 
(120 000 000 EUR în credite de 
angajament); solicită, în conformitate cu 
acordul parțial încheiat cu Consiliul, 
majorarea creditelor de angajament de la 
linia bugetară „Daphne” la 
37 100 000 EUR și alocarea a 
27 300 000 EUR din această sumă pentru 
combaterea violenței bazate pe gen, prin 
crearea unei sublinii bugetare „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 70 600 000 EUR, 
redenumirea liniei bugetare „Promovarea 
egalității și a drepturilor” în „Promovarea 
egalității, a drepturilor și a egalității de 
gen” și alocarea a 10 300 000 EUR pentru 
„Promovarea egalității de gen și a abordării 
integratoare a egalității de gen” prin 
crearea unei noi sublinii;

Or. en
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Amendamentul 3
Gwendoline Delbos-Corfield

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. regretă faptul că creditele de 
angajament propuse pentru programul 
„Drepturi și valori”, în valoare de 
90 600 000 EUR, sunt mult mai mici decât 
cele solicitate inițial de Parlament; 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 care să „promoveze și să 
protejeze valorile Uniunii” 
(120 000 000 EUR în credite de 
angajament); solicită, în conformitate cu 
acordul parțial încheiat cu Consiliul, 
majorarea creditelor de angajament de la 
linia bugetară „Daphne” la 
37 100 000 EUR și alocarea a 
27 300 000 EUR din această sumă pentru 
combaterea violenței bazate pe gen, prin 
crearea unei sublinii bugetare „Combaterea 
tuturor formelor de violență bazată pe 
gen”; solicită, în plus, majorarea creditelor 
de angajament de la linia bugetară 
„Promovarea implicării și a participării 
cetățenilor la viața democratică a Uniunii” 
la 70 600 000 EUR, redenumirea liniei 
bugetare „Promovarea egalității și a 
drepturilor” în „Promovarea egalității, a 
drepturilor și a egalității de gen” și alocarea 
a 10 300 000 EUR pentru „Promovarea 
egalității de gen și a abordării integratoare 
a egalității de gen” prin crearea unei noi 
sublinii;

1. deplânge 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; 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 care să „promoveze și să 
protejeze valorile Uniunii” 
(120 000 000 EUR în credite de 
angajament); solicită, în conformitate cu 
acordul parțial încheiat cu Consiliul, 
majorarea creditelor de angajament de la 
linia bugetară „Daphne” la 
37 100 000 EUR și alocarea a 
27 300 000 EUR din această sumă pentru 
combaterea violenței bazate pe gen, prin 
crearea unei sublinii bugetare „Combaterea 
tuturor formelor de violență bazată pe 
gen”; solicită, în plus, majorarea creditelor 
de angajament de la linia bugetară 
„Promovarea implicării și a participării 
cetățenilor la viața democratică a Uniunii” 
la 70 600 000 EUR, redenumirea liniei 
bugetare „Promovarea egalității și a 
drepturilor” în „Promovarea egalității, a 
drepturilor și a egalității de gen” și alocarea 
a 10 300 000 EUR pentru „Promovarea 
egalității de gen și a abordării integratoare 
a egalității de gen” prin crearea unei noi 
sublinii;

Or. en

Amendamentul 4
Domènec Ruiz Devesa
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Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. regretă faptul că creditele de 
angajament propuse pentru programul 
„Drepturi și valori”, în valoare de 
90 600 000 EUR, sunt mult mai mici decât 
cele solicitate inițial de Parlament; 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 care să „promoveze și să 
protejeze valorile Uniunii” 
(120 000 000 EUR în credite de 
angajament); solicită, în conformitate cu 
acordul parțial încheiat cu Consiliul, 
majorarea creditelor de angajament de la 
linia bugetară „Daphne” la 
37 100 000 EUR și alocarea a 
27 300 000 EUR din această sumă pentru 
combaterea violenței bazate pe gen, prin 
crearea unei sublinii bugetare „Combaterea 
tuturor formelor de violență bazată pe 
gen”; solicită, în plus, majorarea creditelor 
de angajament de la linia bugetară 
„Promovarea implicării și a participării 
cetățenilor la viața democratică a Uniunii” 
la 70 600 000 EUR, redenumirea liniei 
bugetare „Promovarea egalității și a 
drepturilor” în „Promovarea egalității, a 
drepturilor și a egalității de gen” și alocarea 
a 10 300 000 EUR pentru „Promovarea 
egalității de gen și a abordării integratoare 
a egalității de gen” prin crearea unei noi 
sublinii;

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; 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 denumite „Valorile Uniunii” 
(120 000 000 EUR în credite de 
angajament); solicită, în conformitate cu 
acordul parțial încheiat cu Consiliul, 
majorarea creditelor de angajament de la 
linia bugetară „Daphne” la 
37 100 000 EUR și alocarea a 
27 300 000 EUR din această sumă pentru 
combaterea violenței bazate pe gen, prin 
crearea unei sublinii bugetare „Combaterea 
tuturor formelor de violență bazată pe 
gen”; solicită, în plus, majorarea creditelor 
de angajament de la linia bugetară 
„Promovarea implicării și a participării 
cetățenilor la viața democratică a Uniunii” 
la 70 600 000 EUR, redenumirea liniei 
bugetare „Promovarea egalității și a 
drepturilor” în „Promovarea egalității, a 
drepturilor și a egalității de gen” și alocarea 
a 10 300 000 EUR pentru „Promovarea 
egalității de gen și a abordării integratoare 
a egalității de gen” prin crearea unei noi 
sublinii;

Or. en

Amendamentul 5
Domènec Ruiz Devesa

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

1a. invită Comisia să prevadă linii 
bugetare pentru viitorul Fond pentru azil, 
migrație și integrare și pentru viitorul 
instrument pentru gestionarea 
frontierelor și vize, pe baza obiectivelor 
specifice ale acestor fonduri, cu scopul de 
a facilita munca autorității bugetare de 
control al executării fondurilor, a 
contribui la asigurarea unei distribuții 
echitabile și transparente a finanțării 
între diferitele obiective ale fondurilor și a 
îmbunătăți claritatea și transparența în 
ceea ce privește modalitatea de alocare a 
resurselor financiare în fiecare an; 
solicită consolidarea Fondului pentru 
azil, migrație și integrare prin majorarea 
creditelor de angajament și de plată cu 
14 %, precum și întărirea obiectivelor 
fondului legate de sistemul european 
comun de azil, migrația legală, integrare 
și solidaritate;

Or. en

Amendamentul 6
Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Michal Šimečka

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. 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 și 
infracțiuni; subliniază că jurnalismul este 
pus în fața unor mari provocări în toată 
Europa, printre care se numără în special 
lipsa de resurse financiare, fapt care îi 
amenință caracterul independent sau 



PE655.893v01-00 8/33 AM\1211424RO.docx

RO

chiar supraviețuirea; solicită includerea 
în buget a unor programe ambițioase de 
finanțare în acest domeniu;

Or. en

Amendamentul 7
Pernando Barrena Arza

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. solicită, în conformitate cu poziția 
în primă lectură a Parlamentului 
European din 13 martie 2019 referitoare 
la propunerea de instituire a Fondului 
pentru azil și migrație, să se creeze linii 
bugetare separate pentru fiecare obiectiv 
specific al acestui fond, cu scopul de a 
crește transparența, a asigura finanțarea 
adecvată a fiecărui obiectiv în parte și a 
garanta un control bugetar mai bun;

Or. en

Amendamentul 8
Gwendoline Delbos-Corfield

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. consideră că liniile bugetare din 
cadrul FAMI ar trebui separate pentru a 
crește transparența alocării resurselor 
financiare ale fondului între diferitele 
obiective specifice ale acestuia;

Or. en
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Amendamentul 9
Pernando Barrena Arza

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. regretă propunerea de a crește 
disproporționat finanțarea aferentă 
instrumentului pentru gestionarea 
frontierelor și vize, în timp ce alte linii 
bugetare, cum ar fi cea pentru drepturi și 
valori, sunt reduse și în lumina tot mai 
multor dovezi privind încălcarea 
drepturilor fundamentale; solicită, prin 
urmare, ca aceste credite să fie restabilite 
la nivelul din 2020, iar Comisia să se 
folosească de competențele sale pentru a 
se asigura că finanțarea UE este utilizată 
respectând pe deplin drepturile 
fundamentale;

Or. en

Amendamentul 10
Domènec Ruiz Devesa

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. este de părere că, în locul 
actualului proces decizional ad-hoc, este 
necesară o abordare pe termen mai lung a 
operațiunilor de căutare și salvare; 
propune, așadar, o nouă linie bugetară 
pentru un fond al UE pentru căutare și 
salvare, cu scopul de a încuraja statele 
membre să își pună la dispoziție resursele 
pentru astfel de operațiuni;

Or. en
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Amendamentul 11
Domènec Ruiz Devesa

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. ia act de ușoara majorare cu 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 17 100 000 EUR 
și 23 de posturi suplimentare în schema de 
personal a Agenției; subliniază că 
finanțarea suplimentară solicitată va 
permite Agenției să țină pasul cu cererile 
tot mai numeroase din partea statelor 
membre;

2. ia act de ușoara majorare cu 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 15 429 951 EUR 
și 18 posturi suplimentare în schema de 
personal a Agenției; consideră că resursele 
suplimentare ar trebui să îi permită 
Agenției să consolideze formarea în 
materie de diversitate și să țină pasul cu 
cererile din partea statelor membre;

Or. en

Amendamentul 12
Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Michal Šimečka

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. ia act de creșterea redusă (+ 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 
Parlamentului European din 14 noiembrie 
2018 referitoare la cadrul financiar 
multianual 2021-2027, creșterea în 
continuare a finanțării acestui programul 
în 2021 de la un cuantum total de 
6 800 000 EUR la 50 500 000 EUR;

3. ia act de creșterea redusă (+ 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 
Parlamentului European 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 justiția este o componentă-
cheie a uniunii securității, susținută de 
Președintele Comisiei Europene, iar 
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cooperarea judiciară ar trebui consolidată 
cu ajutorul agențiilor JAI europene, în 
special pentru a combate criminalitatea 
organizată și terorismul;

Or. en

Amendamentul 13
Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, 
Michal Šimečka

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. este îngrijorat de reducerea (-
10,2 %) creditelor de angajament aferente 
Fondului pentru azil și migrație (FAM), 
într-o perioadă în care presiunile asupra 
autorităților naționale din domeniul 
azilului continuă să fie foarte mari, cu 
diferențe enorme în ceea ce privește 
primirea corespunzătoare a solicitanților 
de azil și întârzieri semnificative în cadrul 
procedurilor de azil în statele membre; 
reamintește importanța asigurării unor 
capacități financiare adecvate pentru 
sprijinirea dezvoltării unui sistem 
european comun de azil, pentru a da 
dovadă de solidaritate cu statele membre 
cele mai expuse fluxurilor de migrație și 
de azil, dar și pentru a asigura proceduri 
de azil și de returnare eficiente și juste; 
solicită o majorare bugetară a creditelor 
de angajament aferente FAM cel puțin la 
nivelul din 2020, adică 1 228,7 milioane 
EUR;

Or. en

Amendamentul 14
Fabienne Keller, Jan-Christoph Oetjen, Maite Pagazaurtundúa, Nathalie Loiseau, Anna 
Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, Michal Šimečka
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Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. este profund îngrijorat de faptul 
că, din cauza lipsei unor capacități 
funcționale de căutare și salvare, 
continuă să se piardă vieți omenești în 
Marea Mediterană; este de opinie că 
operațiunile de căutare și salvare sunt o 
responsabilitate a statului și nu pot fi 
lăsate în mâna unor actori nestatali; 
invită Comisia să creeze de urgență un 
fond prin care să sprijine înființarea unei 
misiuni a UE de căutare și salvare pentru 
Marea Mediterană;

Or. en

Amendamentul 15
Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, 
Michal Šimečka

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. consideră că majorarea redusă a 
finanțării (+ 1,8 %) propusă pentru 
Observatorul European pentru Droguri și 
Toxicomanie 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 
Observatorul 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; solicită, prin urmare, majorarea 
bugetului Observatorului la 

4. consideră că majorarea redusă a 
finanțării (+ 1,8 %) propusă pentru 
Observatorul European pentru Droguri și 
Toxicomanie 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 
Observatorul 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 
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18 100 000 EUR; de miliarde de euro pe an și că, în 2019, 
au fost capturate 100 de tone de cocaină 
în UE; solicită, prin urmare, majorarea 
bugetului Observatorului la 
18 100 000 EUR;

Or. en

Amendamentul 16
Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, 
Michal Šimečka

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. ia act de propunerea de a majora cu 
11,5 % creditele Agenției Uniunii 
Europene pentru Cooperare în Materie de 
Aplicare a Legii (Europol), menținând 
neschimbat numărul de membri ai 
personalului statutar; reamintește că 
Agenției i se solicită să ofere un sprijin 
operațional sporit statelor membre și că, la 
cerere, 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; se așteaptă ca 
sarcinile Agenției să fie extinse în 
continuare în 2021, odată cu viitoarea 
revizuire a mandatului său; consideră, prin 
urmare, că ar trebui să fie pusă la dispoziția 
Agenției suma de 184 900 000 EUR, în 
conformitate cu solicitarea sa; solicită 
adăugarea a 63 de posturi suplimentare în 
schema de personal a Agenției;

5. ia act de propunerea de a majora cu 
11,5 % creditele Agenției Uniunii 
Europene pentru Cooperare în Materie de 
Aplicare a Legii (Europol), menținând 
neschimbat numărul de membri ai 
personalului statutar; reamintește că 
Europol i se solicită să le ofere 
autorităților de aplicare a legii din statele 
membre sprijin analitic și operațional 
sporit, instrumente și inovare în domenii 
precum combaterea terorismului și 
finanțarea acestuia, radicalizarea și 
extremismul, introducerea ilegală de 
migranți, traficul de droguri sau 
criminalitatea cibernetică și, la cerere, 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, intensificarea activităților 
infracționale în timpul pandemiei, cum ar 
fi atacurile cibernetice și criminalitatea 
cibernetică, abuzul asupra copiilor și 
exploatarea lor online, contrafacerea de 
produse, și apariția unor noi activități în 
ultimii ani, cum ar fi infracțiunile 
împotriva mediului, ceea ce demonstrează 
adaptabilitatea și flexibilitatea 
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infractorilor și necesitatea ca Europol să 
se adapteze în consecință; se așteaptă ca 
sarcinile Agenției să fie extinse în 
continuare în 2021, odată cu viitoarea 
revizuire a mandatului său; consideră, prin 
urmare, că ar trebui să fie pusă la dispoziția 
Agenției suma de 184 900 000 EUR, în 
conformitate cu solicitarea sa; solicită 
adăugarea a 63 de posturi suplimentare în 
schema de personal a Agenției;

Or. en

Amendamentul 17
Tomas Tobé

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. ia act de propunerea de a majora cu 
11,5 % creditele Agenției Uniunii 
Europene pentru Cooperare în Materie de 
Aplicare a Legii (Europol), menținând 
neschimbat numărul de membri ai 
personalului statutar; reamintește că 
Agenției i se solicită să ofere un sprijin 
operațional sporit statelor membre și că, la 
cerere, 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; se așteaptă ca 
sarcinile Agenției să fie extinse în 
continuare în 2021, odată cu viitoarea 
revizuire a mandatului său; consideră, prin 
urmare, că ar trebui să fie pusă la dispoziția 
Agenției suma de 184 900 000 EUR, în 
conformitate cu solicitarea sa; solicită 
adăugarea a 63 de posturi suplimentare în 
schema de personal a Agenției;

5. ia act de propunerea de a majora cu 
11,5 % creditele Agenției Uniunii 
Europene pentru Cooperare în Materie de 
Aplicare a Legii (Europol), menținând 
neschimbat numărul de membri ai 
personalului statutar; reamintește că 
Agenției i se solicită să ofere un sprijin 
operațional sporit statelor membre și că, la 
cerere, 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; se așteaptă ca 
sarcinile Agenției să fie extinse în 
continuare în 2021, odată cu viitoarea 
revizuire a mandatului său; consideră, prin 
urmare, că ar trebui să fie pusă la dispoziția 
Agenției suma de 184 900 000 EUR, în 
conformitate cu solicitarea sa; solicită 
adăugarea a 63 de posturi suplimentare în 
schema de personal a Agenției; consideră 
că Europol ar trebui să i se aloce resurse 
suficiente pentru a-i permite agenției să 
combată criminalitatea organizată contra 
patrimoniului; afirmă că Europol ar 
trebui să înființeze un nou centru pentru 
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a împiedica criminalitatea organizată 
contra patrimoniului;

Or. en

Amendamentul 18
Sabrina Pignedoli, Laura Ferrara

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. ia act de propunerea de a majora cu 
11,5 % creditele Agenției Uniunii 
Europene pentru Cooperare în Materie de 
Aplicare a Legii (Europol), menținând 
neschimbat numărul de membri ai 
personalului statutar; reamintește că 
Agenției i se solicită să ofere un sprijin 
operațional sporit statelor membre și că, la 
cerere, 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; se așteaptă ca 
sarcinile Agenției să fie extinse în 
continuare în 2021, odată cu viitoarea 
revizuire a mandatului său; consideră, prin 
urmare, că ar trebui să fie pusă la dispoziția 
Agenției suma de 184 900 000 EUR, în 
conformitate cu solicitarea sa; solicită 
adăugarea a 63 de posturi suplimentare în 
schema de personal a Agenției;

5. ia act de propunerea de a majora cu 
11,5 % creditele Agenției Uniunii 
Europene pentru Cooperare în Materie de 
Aplicare a Legii (Europol), menținând 
neschimbat numărul de membri ai 
personalului statutar; în special, este 
îngrijorat din cauza faptului că resursele 
umane ale Europol nu au fost crescute, 
ceea ce va submina activitățile 
operaționale și de dezvoltare ale Europol 
în 2021; reamintește că Agenției i se 
solicită să ofere un sprijin operațional 
sporit statelor membre și că, la cerere, 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; se așteaptă ca 
sarcinile Agenției să fie extinse în 
continuare în 2021, odată cu viitoarea 
revizuire a mandatului său; consideră, prin 
urmare, că ar trebui să fie pusă la dispoziția 
Agenției suma de 184 900 000 EUR, în 
conformitate cu solicitarea sa; solicită 
adăugarea a 63 de posturi suplimentare în 
schema de personal a Agenției;

Or. en

Amendamentul 19
Domènec Ruiz Devesa
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Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. ia act de propunerea de a majora cu 
11,5 % creditele Agenției Uniunii 
Europene pentru Cooperare în Materie de 
Aplicare a Legii (Europol), menținând 
neschimbat numărul de membri ai 
personalului statutar; reamintește că 
Agenției i se solicită să ofere un sprijin 
operațional sporit statelor membre și că, la 
cerere, 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; se așteaptă ca 
sarcinile Agenției să fie extinse în 
continuare în 2021, odată cu viitoarea 
revizuire a mandatului său; consideră, 
prin urmare, că ar trebui să fie pusă la 
dispoziția Agenției suma de 
184 900 000 EUR, în conformitate cu 
solicitarea sa; solicită adăugarea a 63 de 
posturi suplimentare în schema de personal 
a Agenției;

5. ia act de propunerea de a majora cu 
11,5 % creditele Agenției Uniunii 
Europene pentru Cooperare în Materie de 
Aplicare a Legii (Europol), menținând 
neschimbat numărul de membri ai 
personalului statutar; reamintește că 
Agenției i se solicită să ofere un sprijin 
operațional sporit statelor membre și că, la 
cerere, 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; consideră, prin 
urmare, că ar trebui să fie pusă la dispoziția 
Agenției suma de 181 325 177 EUR; 
solicită adăugarea a 47 de posturi 
suplimentare în schema de personal a 
Agenției;

Or. en

Amendamentul 20
Gwendoline Delbos-Corfield

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. ia act de propunerea de a majora cu 
11,5 % creditele Agenției Uniunii 
Europene pentru Cooperare în Materie de 
Aplicare a Legii (Europol), menținând 
neschimbat numărul de membri ai 
personalului statutar; reamintește că 
Agenției i se solicită să ofere un sprijin 
operațional sporit statelor membre și că, la 
cerere, a lansat recent noi inițiative, cum ar 

5. ia act de propunerea de a majora cu 
11,5 % creditele Agenției Uniunii 
Europene pentru Cooperare în Materie de 
Aplicare a Legii (Europol) și de a menține 
neschimbat numărul de membri ai 
personalului statutar; ia act de faptul că 
Agenției i se solicită să ofere un sprijin 
operațional sporit statelor membre și că 
aceasta a lansat recent noi inițiative, cum 
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fi Centrul european de combatere a 
criminalității economice și financiare și 
Laboratorul pentru inovare, care necesită 
finanțare suplimentară; se așteaptă ca 
sarcinile Agenției să fie extinse în 
continuare în 2021, odată cu viitoarea 
revizuire a mandatului său; consideră, 
prin urmare, că ar trebui să fie pusă la 
dispoziția Agenției suma de 
184 900 000 EUR, în conformitate cu 
solicitarea sa; solicită adăugarea a 63 de 
posturi suplimentare în schema de 
personal a Agenției;

ar fi Centrul european de combatere a 
criminalității economice și financiare și 
Laboratorul pentru inovare; ia act, de 
asemenea, de faptul că sarcinile Europol 
ar putea să fie extinse în continuare în 
2021, odată cu viitoarea revizuire a 
mandatului Agenției, și reamintește că 
orice eventuală extindere a mandatului 
Europol ar trebui să fie însoțită de un 
control parlamentar sporit;

Or. en

Amendamentul 21
Pernando Barrena Arza

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. ia act de propunerea de a majora cu 
11,5 % creditele Agenției Uniunii 
Europene pentru Cooperare în Materie de 
Aplicare a Legii (Europol), menținând 
neschimbat numărul de membri ai 
personalului statutar; reamintește că 
Agenției i se solicită să ofere un sprijin 
operațional sporit statelor membre și că, la 
cerere, 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; se așteaptă ca 
sarcinile Agenției să fie extinse în 
continuare în 2021, odată cu viitoarea 
revizuire a mandatului său; consideră, 
prin urmare, că ar trebui să fie pusă la 
dispoziția Agenției suma de 
184 900 000 EUR, în conformitate cu 
solicitarea sa; solicită adăugarea a 63 de 
posturi suplimentare în schema de 
personal a Agenției;

5. ia act de propunerea de a majora cu 
11,5 % creditele Agenției Uniunii 
Europene pentru Cooperare în Materie de 
Aplicare a Legii (Europol); ia act de faptul 
că Agenției i se solicită să ofere un sprijin 
operațional sporit statelor membre și că a 
lansat recent noi inițiative, cum ar fi 
Centrul european de combatere a 
criminalității economice și financiare și 
Laboratorul pentru inovare; este, însă, de 
opinie că prioritatea nu ar trebui să fie o 
majorare a bugetului Europol și propune 
menținerea bugetului Europol la același 
nivel ca și în 2020; consideră că o decizie 
privind finanțarea suplimentară și 
posturile, în perspectiva viitoarei revizuiri 
a mandatului Europol, poate fi luată 
numai după încheierea procesului 
legislativ; reamintește că o extindere a 
sarcinilor ar implica o muncă 
suplimentară pentru EDPS;
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Or. en

Amendamentul 22
Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Michal Šimečka

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază importanța gestionării 
integrate a frontierelor pentru a asigura 
funcționarea spațiului Schengen; subliniază 
rolul important al Agenției Europene 
pentru Poliția de Frontieră și Garda de 
Coastă (Frontex) în această privință și 
solicită o majorare semnificativă a 
bugetului pentru 2021 la 
838 000 000 EUR, pentru a permite 
Agenției să își constituie și să își formeze 
corpul permanent, precum și să 
achiziționeze echipamente proprii, 
permițând astfel mobilizarea cu succes și 
acordarea de sprijin operațional statelor 
membre la frontierele externe;

6. subliniază importanța gestionării 
integrate a frontierelor pentru a asigura 
funcționarea spațiului Schengen; ia act de 
faptul că epidemia de Covid-19 a 
demonstrat implicațiile gestionării 
frontierelor în diferite domenii, nu doar 
cel al securității și migrației, ci și al 
mobilității; subliniază rolul important al 
Agenției Europene pentru Poliția de 
Frontieră și Garda de Coastă (Frontex) în 
această privință; regretă faptul că 
propunerea Comisiei este inferioară 
bugetului anticipat în situația financiară 
din regulamentul Agenției, ceea ce 
expune riscului capacitatea Frontex de a 
asigura corpul permanent european 
format din polițiști de frontieră până în 
2024, după cum a solicitat Președintele 
Comisiei Europene; subliniază că 
recrutarea, formarea și desfășurarea 
corpului format din 10 000 de polițiști de 
frontieră și gărzi de coastă necesită 
resurse excepționale care nu pot fi 
reduse; solicită o majorare semnificativă a 
bugetului pentru 2021 la 
838 000 000 EUR, pentru a permite 
Agenției 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;

Or. en
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Amendamentul 23
Domènec Ruiz Devesa

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază importanța gestionării 
integrate a frontierelor pentru a asigura 
funcționarea spațiului Schengen; 
subliniază rolul important al Agenției 
Europene pentru Poliția de Frontieră și 
Garda de Coastă (Frontex) în această 
privință și solicită o majorare 
semnificativă a bugetului pentru 2021 la 
838 000 000 EUR, pentru a permite 
Agenției să își constituie și să își formeze 
corpul permanent, precum și să 
achiziționeze echipamente proprii, 
permițând astfel mobilizarea cu succes și 
acordarea de sprijin operațional statelor 
membre la frontierele externe;

6. ia act de rolul important al Agenției 
Europene pentru Poliția de Frontieră și 
Garda de Coastă (Frontex) în coordonarea 
și dezvoltarea unei gestionări integrate a 
frontierelor; solicită, prin urmare, o 
majorare a bugetului pentru 2021 la 
770 365 795 EUR, pentru a permite 
Agenției să își constituie și să își formeze 
corpul permanent, precum și să 
achiziționeze echipamente proprii, 
permițând astfel mobilizarea cu succes și 
acordarea de sprijin operațional statelor 
membre la frontierele externe; subliniază 
că această sarcină presupune respectarea 
drepturilor fundamentale; regretă faptul 
că numărul deceselor pe mare continuă 
să crească din cauza lipsei de capacități 
de căutare și salvare în Marea 
Mediterană; propune ca orice majorare a 
resurselor să fie utilizată și pentru 
salvarea de vieți pe mare și pentru 
consolidarea monitorizării de către 
Frontex a respectării drepturilor 
fundamentale;

Or. en

Amendamentul 24
Gwendoline Delbos-Corfield

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază importanța gestionării 
integrate a frontierelor pentru a asigura 

6. subliniază importanța gestionării 
integrate a frontierelor pentru a asigura 
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funcționarea spațiului Schengen; subliniază 
rolul important al Agenției Europene 
pentru Poliția de Frontieră și Garda de 
Coastă (Frontex) în această privință și 
solicită o majorare semnificativă a 
bugetului pentru 2021 la 
838 000 000 EUR, pentru a permite 
Agenției să își constituie și să își formeze 
corpul permanent, precum și să 
achiziționeze echipamente proprii, 
permițând astfel mobilizarea cu succes și 
acordarea de sprijin operațional statelor 
membre la frontierele externe;

funcționarea spațiului Schengen; subliniază 
rolul Agenției Europene pentru Poliția de 
Frontieră și Garda de Coastă (Frontex) în 
această privință și reamintește că este de 
departe agenția care a beneficiat de mai 
multe creșteri semnificative ale bugetului 
în ultimii ani;

Or. en

Amendamentul 25
Pernando Barrena Arza

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază importanța gestionării 
integrate a frontierelor pentru a asigura 
funcționarea spațiului Schengen; 
subliniază rolul important al Agenției 
Europene pentru Poliția de Frontieră și 
Garda de Coastă (Frontex) în această 
privință și solicită o majorare 
semnificativă a bugetului pentru 2021 la 
838 000 000 EUR, pentru a permite 
Agenției să își constituie și să își formeze 
corpul permanent, precum și să 
achiziționeze echipamente proprii, 
permițând astfel mobilizarea cu succes și 
acordarea de sprijin operațional statelor 
membre la frontierele externe;

6. își exprimă îngrijorarea cu privire 
la încălcările tot mai frecvente ale 
drepturilor fundamentale la frontierele 
externe ale UE; este de opinie că bugetul 
substanțial care a fost alocat FRONTEX 
de-a lungul anilor ar trebui folosit mai 
degrabă pentru a oferi căi sigure și legale 
de acces în Uniunea Europeană, precum 
și pentru asigurarea, pe termen scurt, a 
unei operațiuni paneuropene de căutare și 
salvare cu scopul de a salva vieți omenești 
pe mare;

Or. en

Amendamentul 26
Karlo Ressler
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Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. subliniază importanța gestionării 
integrate a frontierelor pentru a asigura 
funcționarea spațiului Schengen; subliniază 
rolul important al Agenției Europene 
pentru Poliția de Frontieră și Garda de 
Coastă (Frontex) în această privință și 
solicită o majorare semnificativă a 
bugetului pentru 2021 la 
838 000 000 EUR, pentru a permite 
Agenției să își constituie și să își formeze 
corpul permanent, precum și să 
achiziționeze echipamente proprii, 
permițând astfel mobilizarea cu succes și 
acordarea de sprijin operațional statelor 
membre la frontierele externe;

6. subliniază importanța gestionării 
integrate a frontierelor pentru a asigura 
funcționarea și integrarea în continuare a 
spațiului Schengen; subliniază rolul 
important al Agenției Europene pentru 
Poliția de Frontieră și Garda de Coastă 
(Frontex) în această privință și solicită o 
majorare semnificativă a bugetului pentru 
2021 la 838 000 000 EUR, pentru a 
permite Agenției să își constituie și să își 
formeze corpul permanent, precum și să 
achiziționeze echipamente proprii, 
permițând astfel mobilizarea cu succes și 
acordarea de sprijin operațional statelor 
membre la frontierele externe;

Or. en

Amendamentul 27
Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Michal Šimečka

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. ia act de reducerea creditelor de 
angajament (-5 %) și de majorarea 
creditelor de plată (12 %) pentru eu-
LISA; evidențiază rolul important al 
Agenției în implementarea corectă și 
gestionarea operațională a sistemelor 
informatice la scară largă ale UE în 
spațiul de libertate, securitate și justiție 
(EES, ETIAS, ECRIS-TCN, EURODAC, 
VIS, SIS) și de a asigura 
interoperabilitatea între aceste sisteme 
pentru furnizarea mai rapidă de date 
fiabile autorităților de gestionare a 
frontierelor și de aplicare a legii; regretă 
faptul că propunerea Comisiei nu dă curs 
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solicitării eu-LISA privind personalul; 
solicită 14 posturi suplimentare pentru 
sprijinirea procesului de securitizare a 
rețelelor informatice și a bazelor de date, 
a proiectului de extindere a siturilor 
operaționale ale Agenției și a activităților 
consiliului de administrație;

Or. en

Amendamentul 28
Sabrina Pignedoli, Laura Ferrara

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. evidențiază rolul esențial pe care îl 
are Europol în asigurarea securității 
cetățenilor UE și în sprijinirea 
autorităților naționale de aplicare a legii 
în lupta lor împotriva amenințărilor 
mereu schimbătoare la adresa securității; 
ia act de impactul crizei COVID-19 
asupra peisajului criminalității organizate 
în Europa, precum și de apariția unor 
activități infracționale în domenii 
specifice, cum ar fi abuzul sexual asupra 
copiilor în mediul online și contrafacerea 
de produse; subliniază că eforturile de 
redresare economică post-COVID vor 
necesita o vigilență sporită pentru a 
împiedica și combate infiltrările 
infracționale în economia legală; este de 
opinie că, în cadrul unei abordări 
coordonate la nivelul UE, agențiile și 
organismele UE, cum ar fi Europol, 
EPPO, Eurojust și OLAF, pot contribui la 
combaterea activităților de criminalitate 
organizată și a potențialelor fraude legate 
de bugetul de redresare al UE;

Or. en
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Amendamentul 29
Pernando Barrena Arza

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. solicită o nouă linie bugetară 
pentru sprijinirea operațiunilor de 
căutare și salvare în vederea garantării 
accesului la protecție internațională în 
conformitate cu obligațiile pe care și le-au 
asumat statele membre în domeniul 
drepturilor omului și al dreptului maritim, 
inclusiv dreptul la viață și principiul 
nereturnării;

Or. en

Amendamentul 30
Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Michal Šimečka

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. ia act de estimarea Parchetului 
European („EPPO”) potrivit căreia, în 
primul său an de activitate, va prelucra 
informații echivalente cu 4 300 de cazuri și 
2 000 de anchete; se așteaptă ca volumul 
său de muncă să crească și mai mult în 
următorii ani; reamintește că EPPO este un 
parchet care are competențe obligatorii; ia 
act cu îngrijorare de nivelul scăzut de 
finanțare propus în proiectul de buget al 
UE pentru 2021; subliniază că va fi 
necesară o majorare substanțială a 
finanțării, până la un cuantum de 
55 000 000 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 și pentru a pune la dispoziția 

7. ia act de estimarea Parchetului 
European („EPPO”) potrivit căreia, în 
primul său an de activitate, va prelucra 
informații echivalente cu 4 300 de cazuri și 
2 000 de anchete; se așteaptă ca volumul 
său de muncă să crească și mai mult în 
următorii ani, până la 3 700 în 2027, ca 
urmare a creșterii, per ansamblu, a 
intereselor financiare ale UE în 
următorul CFM și a 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 al 
UE pentru 2021 și de faptul că cifra 
angajaților este doar jumătate din cea 
solicitată de EPPO; consideră că o astfel 
de propunere ar afecta semnificativ 



PE655.893v01-00 24/33 AM\1211424RO.docx

RO

acestuia cei 140 de procurori europeni 
delegați și cei 219 membri ai personalului 
solicitați;

capacitatea noii agenții 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 55 000 000 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 și pentru a 
pune la dispoziția acestuia cei 140 de 
procurori europeni delegați și cei 219 
membri ai personalului solicitați;

Or. en

Amendamentul 31
Karlo Ressler

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. ia act de estimarea Parchetului 
European („EPPO”) potrivit căreia, în 
primul său an de activitate, va prelucra 
informații echivalente cu 4 300 de cazuri și 
2 000 de anchete; se așteaptă ca volumul 
său de muncă să crească și mai mult în 
următorii ani; reamintește că EPPO este un 
parchet care are competențe obligatorii; ia 
act cu îngrijorare de nivelul scăzut de 
finanțare propus în proiectul de buget al 
UE pentru 2021; subliniază că va fi 
necesară o majorare substanțială a 
finanțării, până la un cuantum de 
55 000 000 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 și pentru a pune la dispoziția 
acestuia cei 140 de procurori europeni 
delegați și cei 219 membri ai personalului 
solicitați;

7. ia act de estimarea Parchetului 
European („EPPO”) potrivit căreia, în 
primul său an de activitate, va prelucra 
informații echivalente cu 4 300 de cazuri și 
2 000 de anchete; se așteaptă ca volumul 
său de muncă să crească și mai mult în 
următorii ani; reamintește că EPPO este un 
parchet care are competențe obligatorii; ia 
act cu îngrijorare de nivelul scăzut de 
finanțare propus în proiectul de buget al 
UE pentru 2021; subliniază că va fi 
necesară o majorare substanțială a 
finanțării, până la un cuantum de 
55 000 000 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, în 
special pentru infrastructura de 
securitate, și pentru a pune la dispoziția 
acestuia cei 140 de procurori europeni 
delegați și cei 219 membri ai personalului 
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solicitați;

Or. en

Amendamentul 32
Gwendoline Delbos-Corfield

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. ia act de estimarea Parchetului 
European („EPPO”) potrivit căreia, în 
primul său an de activitate, va prelucra 
informații echivalente cu 4 300 de cazuri și 
2 000 de anchete; se așteaptă ca volumul 
său de muncă să crească și mai mult în 
următorii ani; reamintește că EPPO este un 
parchet care are competențe obligatorii; ia 
act cu îngrijorare de nivelul scăzut de 
finanțare propus în proiectul de buget al 
UE pentru 2021; subliniază că va fi 
necesară o majorare substanțială a 
finanțării, până la un cuantum de 
55 000 000 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 și pentru a pune la dispoziția 
acestuia cei 140 de procurori europeni 
delegați și cei 219 membri ai personalului 
solicitați;

7. ia act de estimarea Parchetului 
European („EPPO”) potrivit căreia, în 
primul său an de activitate, va prelucra 
informații echivalente cu 4 300 de cazuri și 
2 000 de anchete; se așteaptă ca volumul 
său de muncă să crească și mai mult în 
următorii ani; reamintește că EPPO este un 
parchet care are competențe obligatorii; ia 
act cu îngrijorare de nivelul scăzut de 
finanțare propus în proiectul de buget al 
UE pentru 2021; 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 și pentru a pune la dispoziția 
acestuia cei 140 de procurori europeni 
delegați și cei 219 membri ai personalului 
solicitați;

Or. en

Amendamentul 33
Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, 
Michal Šimečka

Proiect de aviz
Punctul 7 a (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

7a. subliniază că planul de redresare 
constituie o nouă oportunitate pentru 
infractori să obțină profituri și să 
deturneze fonduri menite să salveze locuri 
de muncă și să sprijine economia legală 
în Europa; consideră că lupta împotriva 
fraudei vizând bugetul UE, a corupției, a 
spălării de bani, a finanțării activităților 
infracționale ar trebui consolidată în 
2021; în acest context, subliniază 
importanța finanțării adecvate a 
agențiilor JAI europene, în special a 
Europol, EPPO, CEPOL, OLAF și 
Eurojust;

Or. en

Amendamentul 34
Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, 
Michal Šimečka

Proiect de aviz
Punctul 7 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

7b. salută Strategia privind o uniune a 
securității, publicată de Comisie la 24 
iulie, care se axează pe protecția 
infrastructurilor critice, lupta împotriva 
criminalității cibernetice, răspunsul la 
amenințările hibride și criminalitatea 
organizată; ia act, de asemenea, de cele 
trei planuri de acțiune prezentate, 
referitoare la abuzurile sexuale comise 
împotriva copiilor în mediul online, 
armele de foc și droguri; consideră, prin 
urmare, că este nevoie de finanțare 
adecvată în bugetul Uniunii și ca agențiile 
JAI europene să urmărească aceste 
obiective;

Or. en
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Amendamentul 35
Gwendoline Delbos-Corfield

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. regretă reducerea cu 0,4 % a 
bugetului Agenției pentru Drepturi 
Fundamentale a Uniunii Europene; solicită, 
în schimb, majorarea creditelor de 
angajament și de plată ale Agenției la 
24 600 000 EUR; solicită să se adauge 
două posturi AD 6 și două posturi de agenți 
contractuali din grupa de funcții IV în 
schema de personal a Agenției; subliniază 
că, fără resurse financiare și de personal 
adecvate, Agenția nu poate implementa 
proiecte care să răspundă nevoilor 
identificate;

9. regretă profund reducerea cu 0,4 % 
a bugetului Agenției pentru Drepturi 
Fundamentale a Uniunii Europene (FRA); 
îndeamnă la o majorare a creditelor de 
angajament și de plată ale Agenției cel 
puțin la suma solicitată inițial de Agenție ( 
24 600 000 EUR) și, de asemenea, să se 
țină seama de eforturile suplimentare 
deosebite depuse de FRA pentru a 
monitoriza îndeaproape impactul 
drepturilor fundamentale în timpul crizei 
COVID-19; deplânge faptul că bugetul 
pentru FRA abia a crescut în ultimii ani 
și subliniază că acest lucru poate afecta 
calitatea muncii realizate de FRA, care s-
a dovedit extrem de valoroasă pentru 
politicile UE; solicită să se adauge două 
posturi AD 6 și două posturi de agenți 
contractuali din grupa de funcții IV în 
schema de personal a Agenției; subliniază 
că, fără resurse financiare și de personal 
adecvate, Agenția nu poate implementa 
proiecte care să răspundă nevoilor 
identificate;

Or. en

Amendamentul 36
Domènec Ruiz Devesa

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. regretă reducerea cu 0,4 % a 
bugetului Agenției pentru Drepturi 

9. regretă reducerea cu 0,4 % a 
bugetului Agenției pentru Drepturi 
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Fundamentale a Uniunii Europene; solicită, 
în schimb, majorarea creditelor de 
angajament și de plată ale Agenției la 
24 600 000 EUR; solicită să se adauge 
două posturi AD 6 și două posturi de agenți 
contractuali din grupa de funcții IV în 
schema de personal a Agenției; subliniază 
că, fără resurse financiare și de personal 
adecvate, Agenția nu poate implementa 
proiecte care să răspundă nevoilor 
identificate;

Fundamentale a Uniunii Europene; solicită, 
în schimb, majorarea creditelor de 
angajament și de plată ale Agenției la 
24 600 000 EUR; solicită să se adauge 
două posturi AD 6 și două posturi de agenți 
contractuali din grupa de funcții IV în 
schema de personal a Agenției; subliniază 
că, fără resurse financiare și de personal 
adecvate, Agenția nu poate implementa 
proiecte care să răspundă nevoilor 
identificate; consideră că este necesar ca 
Agenția să fie sprijinită în răspunsul său 
la criza COVID-19 în domeniile 
tehnologiilor echitabile pentru protejarea 
sănătății publice, violenței domestice, 
persoanelor în vârstă, romilor, migrației și 
azilului, în special în perspectiva unui 
eventual al doilea val în 2021;

Or. en

Amendamentul 37
Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa, Nathalie Loiseau, Anna Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, Michal 
Šimečka

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. regretă reducerea cu 0,4 % a 
bugetului Agenției pentru Drepturi 
Fundamentale a Uniunii Europene; solicită, 
în schimb, majorarea creditelor de 
angajament și de plată ale Agenției la 
24 600 000 EUR; solicită să se adauge 
două posturi AD 6 și două posturi de agenți 
contractuali din grupa de funcții IV în 
schema de personal a Agenției; subliniază 
că, fără resurse financiare și de personal 
adecvate, Agenția nu poate implementa 
proiecte care să răspundă nevoilor 
identificate;

9. regretă reducerea cu 0,4 % a 
bugetului Agenției pentru Drepturi 
Fundamentale a Uniunii Europene; solicită, 
în schimb, majorarea creditelor de 
angajament și de plată ale Agenției la 
24 600 000 EUR; solicită să se adauge 
două posturi AD 6 și două posturi de agenți 
contractuali din grupa de funcții IV în 
schema de personal a Agenției; subliniază 
că, fără resurse financiare și de personal 
adecvate, Agenția nu poate implementa 
proiecte care să răspundă nevoilor 
identificate, în special în ceea ce privește 
combaterea discriminărilor și a 
rasismului, apărarea drepturilor 
individuale de protecție a datelor și a 
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drepturilor fundamentale, inclusiv la 
frontierele externe, protejarea migranților 
și a refugiaților, sprijinirea justiției și a 
drepturilor victimelor;

Or. en

Amendamentul 38
Pernando Barrena Arza

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. regretă reducerea cu 0,4 % a 
bugetului Agenției pentru Drepturi 
Fundamentale a Uniunii Europene; solicită, 
în schimb, majorarea creditelor de 
angajament și de plată ale Agenției la 
24 600 000 EUR; solicită să se adauge 
două posturi AD 6 și două posturi de 
agenți contractuali din grupa de funcții IV 
în schema de personal a Agenției; 
subliniază că, fără resurse financiare și de 
personal adecvate, Agenția nu poate 
implementa proiecte care să răspundă 
nevoilor identificate;

9. regretă reducerea cu 0,4 % a 
bugetului Agenției pentru Drepturi 
Fundamentale a Uniunii Europene; solicită, 
în schimb, majorarea creditelor de 
angajament și de plată ale Agenției la 
26 679 000 EUR; solicită să se adauge șase 
posturi AD 6 și două posturi de agenți 
contractuali din grupa de funcții IV în 
schema de personal a Agenției; subliniază 
că, fără resurse financiare și de personal 
adecvate, Agenția nu poate implementa 
proiecte care să răspundă nevoilor 
identificate și monitoriza adecvat 
drepturile fundamentale în UE;

Or. en

Amendamentul 39
Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, 
Michal Šimečka

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. consideră că majorarea propusă a 
creditelor pentru Agenția Uniunii Europene 
pentru Cooperare în Materie de Justiție 

10. consideră că majorarea propusă a 
creditelor pentru Agenția Uniunii Europene 
pentru Cooperare în Materie de Justiție 



PE655.893v01-00 30/33 AM\1211424RO.docx

RO

Penală (Eurojust) este insuficientă, având 
în vedere provocările cu care se confruntă 
Agenția în ceea ce privește digitalizarea și 
numărul tot mai mare de cauze; solicită să 
se pună la dispoziția Agenției 17 posturi 
suplimentare, iar bugetul său să fie majorat 
în mod corespunzător la 43 800 000 EUR;

Penală (Eurojust) este insuficientă, având 
în vedere provocările cu care se confruntă 
Agenția în ceea ce privește digitalizarea și 
numărul tot mai mare de cauze; solicită să 
se pună la dispoziția Agenției 21 de posturi 
suplimentare, iar bugetul său să fie majorat 
în mod corespunzător la 43 800 000 EUR;

Or. en

Amendamentul 40
Gwendoline Delbos-Corfield

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

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 
Agenția în ceea ce privește digitalizarea și 
numărul tot mai mare de cauze; solicită să 
se pună la dispoziția Agenției 17 posturi 
suplimentare, iar bugetul său să fie majorat 
în mod corespunzător la 43 800 000 EUR;

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 
Agenția în ceea ce privește numărul tot mai 
mare de cauze; solicită să se pună la 
dispoziția Agenției 17 posturi 
suplimentare, iar bugetul său să fie majorat 
în mod corespunzător la 43 800 000 EUR;

Or. en

Amendamentul 41
Fabienne Keller, Ramona Strugariu, Olivier Chastel, Jan-Christoph Oetjen, Maite 
Pagazaurtundúa, Nathalie Loiseau, Malik Azmani, Anna Júlia Donáth, Abir Al-Sahlani, 
Michal Šimečka

Proiect de aviz
Punctul 11

Proiectul de aviz Amendamentul

11. salută majorarea propusă a 
creditelor de angajament și de plată ale 
Biroului European de Sprijin pentru Azil 
cu 16,5 %, dar regretă că numărul de 

11. salută majorarea propusă a 
creditelor de angajament și de plată ale 
Biroului European de Sprijin pentru Azil 
cu 16,5 %, dar regretă că numărul de 



AM\1211424RO.docx 31/33 PE655.893v01-00

RO

posturi din schema sa de personal nu a fost 
majorat în mod corespunzător; solicită, 
prin urmare, să se consolideze schema de 
personal a Biroului cu un număr 
suplimentar de 50 de posturi; reamintește 
că Biroul intenționează să mențină același 
nivel de personal ca cel solicitat pentru 
2021 în noua perioadă de programare, dar 
subliniază că va fi necesar personal 
suplimentar în cazul în care noul 
regulament privind Agenția Uniunii 
Europene pentru Azil este adoptat; 
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.

posturi din schema sa de personal nu a fost 
majorat în mod corespunzător; solicită, 
prin urmare, să se consolideze schema de 
personal a Biroului cu un număr 
suplimentar de 50 de posturi; reamintește 
că Biroul intenționează să mențină același 
nivel de personal ca cel solicitat pentru 
2021 în noua perioadă de programare, dar 
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 provocărilor 
generate de criza migrației și pentru a 
oferi asistență statelor membre la 
primirea solicitanților de azi și la 
procesarea procedurilor de azil, în special 
în zonele hotspot ale UE; subliniază că 
EASO i-au fost încredințate și o serie de 
noi misiuni, în domeniul debarcărilor sau 
al transferurilor; 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, atâta 
timp cât presiunea asupra sistemului UE 
de migrație și azil continuă să fie ridicată.

Or. en

Amendamentul 42
Pernando Barrena Arza

Proiect de aviz
Punctul 11

Proiectul de aviz Amendamentul

11. salută majorarea propusă a 
creditelor de angajament și de plată ale 
Biroului European de Sprijin pentru Azil 
cu 16,5 %, dar regretă că numărul de 
posturi din schema sa de personal nu a fost 
majorat în mod corespunzător; solicită, 

11. salută majorarea propusă a 
creditelor de angajament și de plată ale 
Biroului European de Sprijin pentru Azil 
cu 16,5 %, dar regretă că numărul de 
posturi din schema sa de personal nu a fost 
majorat în mod corespunzător; solicită, 
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prin urmare, să se consolideze schema de 
personal a Biroului cu un număr 
suplimentar de 50 de posturi; reamintește 
că Biroul intenționează să mențină același 
nivel de personal ca cel solicitat pentru 
2021 în noua perioadă de programare, dar 
subliniază că va fi necesar personal 
suplimentar în cazul în care noul 
regulament privind Agenția Uniunii 
Europene pentru Azil este adoptat; 
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.

prin urmare, să se consolideze schema de 
personal a Biroului cu un număr 
suplimentar de 50 de posturi; reamintește 
că Biroul intenționează să mențină același 
nivel de personal ca cel solicitat pentru 
2021 în noua perioadă de programare, dar 
subliniază că va fi necesar personal 
suplimentar în cazul în care noul 
regulament privind Agenția Uniunii 
Europene pentru Azil este adoptat; 
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; ia 
act, însă, de preocupările exprimate de 
ONG-uri cu privire la practicile de 
intervievare ale personalului EASO și 
propune crearea unei rezerve pentru a 
asigura faptul că EASO introduce măsuri 
de protecție prin care să se asigure că 
personalul nu este implicat în încălcări 
ale drepturilor fundamentale în timpul 
acordării de sprijin operațional statelor 
membre;

Or. en

Amendamentul 43
Domènec Ruiz Devesa

Proiect de aviz
Punctul 11

Proiectul de aviz Amendamentul

11. salută majorarea propusă a 
creditelor de angajament și de plată ale 
Biroului European de Sprijin pentru Azil 
cu 16,5 %, 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 Biroului cu un număr 
suplimentar de 50 de posturi; reamintește 
că Biroul intenționează să mențină 

11. salută majorarea propusă a 
creditelor de angajament și de plată ale 
Biroului European de Sprijin pentru Azil 
cu 16,5 %, 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 Biroului cu un număr 
suplimentar de 50 de posturi; subliniază că 
va fi necesar personal suplimentar în cazul 
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același nivel de personal ca cel solicitat 
pentru 2021 în noua perioadă de 
programare, dar subliniază că va fi 
necesar personal suplimentar în cazul în 
care noul regulament privind Agenția 
Uniunii Europene pentru Azil este adoptat; 
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.

în care noul regulament privind Agenția 
Uniunii Europene pentru Azil este adoptat; 
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.

Or. en

Amendamentul 44
Gwendoline Delbos-Corfield

Proiect de aviz
Punctul 11 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

11a. îndeamnă Comisia, Consiliul și 
statele membre să integreze dimensiunea 
de gen în toate cheltuielile publice; 
reamintește că integrarea dimensiunii de 
gen în buget ar trebui să devină parte 
integrantă a procedurii bugetare în toate 
etapele sale și în toate liniile bugetare;

Or. en


