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Amendamentul 1
Peter Kofod

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că reducerea propusă a 
bugetului Agenției pentru Drepturi 
Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) 
cu 0,5 % este foarte dezamăgitoare; 
solicită, în schimb, o majorare bugetară 
de 27,1 milioane EUR și adăugarea în 
schema de personal a doi agenți 
temporari și a doi agenți contractuali în 
grupa de funcții IV, pentru a permite 
FRA să continue să funcționeze eficient;

1. consideră că reducerea propusă a 
bugetului Agenției pentru Drepturi 
Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) 
cu 0,5 % este foarte satisfăcătoare;

Or. en

Amendamentul 2
Domènec Ruiz Devesa

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că reducerea propusă a 
bugetului Agenției pentru Drepturi 
Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) 
cu 0,5 % este foarte dezamăgitoare; 
solicită, în schimb, o majorare bugetară de 
27,1 milioane EUR și adăugarea în 
schema de personal a doi agenți temporari 
și a doi agenți contractuali în grupa de 
funcții IV, pentru a permite FRA să 
continue să funcționeze eficient;

1. consideră că reducerea propusă a 
bugetului Agenției pentru Drepturi 
Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) 
cu 0,5 % este foarte dezamăgitoare; 
solicită, în schimb, o majorare bugetară de 
32,2 milioane EUR pentru a permite FRA 
să continue să funcționeze eficient, în 
special în domeniul tehnologiilor 
emergente și inteligenței artificiale, al 
migrației și securității, precum și al 
drepturilor sociale și economice și al 
discriminării; cere adăugarea a 12 posturi 
de agenți temporari și a șapte posturi de 
agenți contractuali; reliefează că, fără 
resursele financiare și de personal 
suplimentare, FRA nu va putea să își 
îndeplinească toate sarcinile care i-au fost 
încredințate și să își exercite pe deplin 
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noul mandat;

Or. en

Amendamentul 3
Fabienne Keller, Olivier Chastel, Malik Azmani, Nathalie Loiseau, Jan-Christoph 
Oetjen, Ramona Strugariu, Anna Júlia Donáth

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că reducerea propusă a 
bugetului Agenției pentru Drepturi 
Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) 
cu 0,5 % este foarte dezamăgitoare; 
solicită, în schimb, o majorare bugetară de 
27,1 milioane EUR și adăugarea în schema 
de personal a doi agenți temporari și a doi 
agenți contractuali în grupa de funcții IV, 
pentru a permite FRA să continue să 
funcționeze eficient;

1. consideră că reducerea propusă a 
bugetului Agenției pentru Drepturi 
Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) 
cu 0,5 % este foarte dezamăgitoare; 
subliniază că se preconizează că sarcinile 
FRA de colectare și analiză de informații 
fiabile privind respectarea drepturilor 
fundamentale în statele membre vor crește 
în viitor; solicită, în schimb, o majorare 
bugetară de 27,1 milioane EUR și 
adăugarea în schema de personal a doi 
agenți temporari cu grad AD și a doi agenți 
contractuali în grupa de funcții IV, pentru a 
permite FRA să continue să funcționeze 
eficient;

Or. en

Amendamentul 4
Gwendoline Delbos-Corfield

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că reducerea propusă a 
bugetului Agenției pentru Drepturi 
Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) 
cu 0,5 % este foarte dezamăgitoare; 
solicită, în schimb, o majorare bugetară de 
27,1 milioane EUR și adăugarea în schema 
de personal a doi agenți temporari și a doi 

1. este extrem de preocupat 
de reducerea propusă a bugetului Agenției 
pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii 
Europene (FRA) cu 0,5 %; solicită, în 
schimb, o majorare bugetară de 29,6 
milioane EUR pentru a pune efectiv în 
aplicare noul mandat și proiectele care 
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agenți contractuali în grupa de funcții IV, 
pentru a permite FRA să continue să 
funcționeze eficient;

răspund nevoilor identificate, precum și 
pentru a compensa eforturile 
suplimentare considerabile necesare 
pentru a monitoriza impactul drepturilor 
fundamentale în timpul pandemiei de 
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 Agenție, care 
s-a dovedit extrem de valoroasă pentru 
politicile Uniunii; solicită, de asemenea, 
adăugarea în schema de personal a zece 
agenți temporari și cinci agenți contractuali 
în grupa de funcții IV; reliefează că, fără 
resurse financiare și de personal 
adecvate, FRA nu va putea să își 
îndeplinească toate sarcinile care i-au fost 
încredințate și să își exercite pe deplin 
noul mandat;

Or. en

Amendamentul 5
Clare Daly

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că reducerea propusă a 
bugetului Agenției pentru Drepturi 
Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) 
cu 0,5 % este foarte dezamăgitoare; 
solicită, în schimb, o majorare bugetară de 
27,1 milioane EUR și adăugarea în schema 
de personal a doi agenți temporari și a doi 
agenți contractuali în grupa de funcții IV, 
pentru a permite FRA să continue să 
funcționeze eficient;

1. este profund dezamăgit de 
reducerea propusă a bugetului Agenției 
pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii 
Europene (FRA), în special având în 
vedere că bugetul anual al Agenției nu a 
crescut din 2013, în timp ce bugetele altor 
agenții, cum ar fi Frontex, au înregistrat 
creșteri periodice; solicită, în schimb, o 
majorare bugetară de 30 de milioane EUR 
și adăugarea în schema de personal a șase 
agenți temporari și a doi agenți contractuali 
în grupa de funcții IV, pentru a permite 
FRA să continue să funcționeze eficient;

Or. en
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Amendamentul 6
Peter Kofod

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. salută majorarea propusă a 
bugetului Biroului European de Sprijin 
pentru Azil cu 11,2 %; solicită să se 
efectueze ajustări ale schemei de personal 
în ceea ce privește repartizarea posturilor 
între diferitele grade pentru a permite 
reclasificările necesare și să se publice 
posturile planificate pentru 2022; 
subliniază că acestea din urmă nu vor avea 
un impact asupra bugetului total sau asupra 
numărului total de angajați propus;

2. ia act cu îngrijorare de majorarea 
propusă a bugetului Biroului European de 
Sprijin pentru Azil cu 11,2 %; solicită să se 
efectueze ajustări ale schemei de personal 
în ceea ce privește repartizarea posturilor 
între diferitele grade pentru a permite 
reclasificările necesare și să se publice 
posturile planificate pentru 2022; 
subliniază că acestea din urmă nu vor avea 
un impact asupra bugetului total sau asupra 
numărului total de angajați propus;

Or. en

Amendamentul 7
Domènec Ruiz Devesa

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. salută majorarea propusă a 
bugetului Biroului European de Sprijin 
pentru Azil cu 11,2 %; solicită să se 
efectueze ajustări ale schemei de personal 
în ceea ce privește repartizarea posturilor 
între diferitele grade pentru a permite 
reclasificările necesare și să se publice 
posturile planificate pentru 2022; 
subliniază că acestea din urmă nu vor avea 
un impact asupra bugetului total sau asupra 
numărului total de angajați propus;

2. salută majorarea propusă a 
bugetului Biroului European de Sprijin 
pentru Azil cu 11,2 %; solicită să se 
efectueze ajustări ale schemei de personal 
în ceea ce privește repartizarea posturilor 
între diferitele grade pentru a permite 
reclasificările necesare și să se publice 
posturile planificate pentru 2022; 
subliniază că acestea din urmă nu vor avea 
un impact asupra bugetului total sau asupra 
numărului total de angajați propus; cere, în 
plus, 28 de posturi suplimentare, precum 
și bugetul aferent, pentru a se desfășura 
noi activități în 2022 care decurg din noul 
mandat al Agenției Uniunii Europene 
pentru Azil;

Or. en
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Amendamentul 8
Fabienne Keller, Olivier Chastel, Malik Azmani, Nathalie Loiseau, Jan-Christoph 
Oetjen, Ramona Strugariu, Anna Júlia Donáth

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. salută majorarea propusă a 
bugetului Biroului European de Sprijin 
pentru Azil cu 11,2 %; solicită să se 
efectueze ajustări ale schemei de personal 
în ceea ce privește repartizarea posturilor 
între diferitele grade pentru a permite 
reclasificările necesare și să se publice 
posturile planificate pentru 2022; 
subliniază că acestea din urmă nu vor avea 
un impact asupra bugetului total sau asupra 
numărului total de angajați propus;

2. salută majorarea propusă a 
bugetului Biroului European de Sprijin 
pentru Azil (EASO) cu 11,2 %; consideră 
că provocarea continuă pe care o 
reprezintă gestionarea migrației și a 
azilului necesită un sprijin puternic din 
partea Agenției pentru a consolida 
punerea în aplicare a Sistemului 
european comun de azil (SECA), a 
îmbunătăți cooperarea practică, a oferi 
asistență operațională și tehnică și a 
stimula schimbul de informații, precum și 
convergența în evaluarea nevoilor de 
protecție între statele membre; subliniază 
că acordul interinstituțional la care s-a 
ajuns la 29 iunie 2021 privind 
transformarea EASO în Agenția Uniunii 
Europene pentru Azil (EUAA) impune 
resurse umane suplimentare care nu au 
fost prevăzute în proiectul de buget al 
Comisiei; accentuează, în special, 
necesitatea de a recruta din 2022 noi 
angajați în posturi AD și AST pentru 
funcția de ofițer pentru drepturile 
fundamentale, pentru echipele de sprijin 
pentru azil și ca ofițeri de legătură din 
statele membre sau de a consolida 
echipele juridice și de formare; solicită, 
totodată, să se efectueze ajustări ale 
schemei de personal în ceea ce privește 
repartizarea posturilor între diferitele grade 
pentru a permite reclasificările necesare și 
să se publice posturile planificate pentru 
2022; subliniază că acestea din urmă nu 
vor avea un impact asupra bugetului total 
sau asupra numărului total de angajați 
propus, cu excepția personalului 
suplimentar necesar pentru desfășurarea 
activității EUAA;
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Or. en

Amendamentul 9
Gwendoline Delbos-Corfield

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. salută majorarea propusă a 
bugetului Biroului European de Sprijin 
pentru Azil cu 11,2 %; solicită să se 
efectueze ajustări ale schemei de personal 
în ceea ce privește repartizarea posturilor 
între diferitele grade pentru a permite 
reclasificările necesare și să se publice 
posturile planificate pentru 2022; 
subliniază că acestea din urmă nu vor avea 
un impact asupra bugetului total sau asupra 
numărului total de angajați propus;

2. salută majorarea propusă a 
bugetului Biroului European de Sprijin 
pentru Azil cu 11,2 %; solicită să se 
efectueze ajustări ale schemei de personal 
în ceea ce privește repartizarea posturilor 
între diferitele grade pentru a permite 
reclasificările necesare și să se publice 
posturile planificate pentru 2022; 
subliniază că acestea din urmă nu vor avea 
un impact asupra bugetului total sau asupra 
numărului total de angajați propus; solicită, 
de asemenea, 46 de angajați suplimentari, 
care sunt necesari pentru a îndeplini toate 
sarcinile încredințate Agenției și pentru a 
pune efectiv în practică tranziția către 
Agenția Uniunii Europene pentru Azil 
(EUAA) și noul regulament odată cu 
intrarea sa în vigoare, preconizată pentru 
mai târziu în 2021; evidențiază totuși că 
vor fi necesare resurse umane și bugetare 
suplimentare după intrarea în vigoare a 
Regulamentului privind Agenția Uniunii 
Europene pentru Azil (EUAA);

Or. en

Amendamentul 10
Gwendoline Delbos-Corfield

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. este profund îngrijorat de regresul 
continuu al egalității de gen în întreaga 



AM\1237344RO.docx 9/38 PE696.349v01-00

RO

UE, exacerbat de pandemia de COVID-
19; propune, prin urmare, să se 
consolideze finanțarea și resursele umane 
ale EIGE pentru a sprijini activitatea 
Agenției de promovare a egalității de gen, 
cu scopul de a contracara această 
tendință îngrijorătoare și de a asigura 
integrarea perspectivei de gen în toate 
politicile UE;

Or. en

Amendamentul 11
Peter Kofod

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. este preocupat de acuzațiile grave și 
repetate aduse Agenției Europene pentru 
Poliția de Frontieră și Garda de Coastă 
(Frontex) în legătură cu returnările la 
frontierele externe; constată cu dezamăgire 
că, potrivit Curții de Conturi, Frontex nu a 
reușit să își îndeplinească mandatul din 
2016 și cu atât mai puțin mandatul său 
actualizat din 2019, fiind identificate 
deficiențe grave și multiple în ceea ce 
privește eficacitatea sa; accentuează că 
majorarea substanțială a bugetului și 
personalului Frontex depinde de 
răspunderea și transparența sa, de 
angajamentul său față de dreptul Uniunii și 
de îndeplinirea mandatului său; propune, 
prin urmare, ca alocările bugetare să fie 
condiționate de recrutarea de către 
Frontex a 40 de observatori pentru 
drepturile fundamentale cu grad AD, de 
adoptarea unei proceduri clare pentru 
aplicarea articolului 46 din Regulamentul 
(UE) 2019/1896 al Parlamentului 
European și al Consiliului1, precum și de 
numirea rapidă a directorilor executivi 
adjuncți în conformitate cu mandatul 
Frontex din 2019;

3. este preocupat de acuzațiile aduse 
Agenției Europene pentru Poliția de 
Frontieră și Garda de Coastă (Frontex) în 
legătură cu returnările la frontierele 
externe; constată cu dezamăgire că, potrivit 
Curții de Conturi, Frontex nu a reușit să își 
îndeplinească mandatul din 2016 și cu atât 
mai puțin mandatul său actualizat din 2019, 
fiind identificate deficiențe multiple în ceea 
ce privește eficacitatea sa; accentuează că 
majorarea substanțială a bugetului și 
personalului Frontex depinde de 
răspunderea și transparența sa, de 
angajamentul său față de dreptul Uniunii și 
de îndeplinirea mandatului său;
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_________________
1 Regulamentul (UE) 2019/1896 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 13 noiembrie 2019 privind Poliția de 
frontieră și garda de coastă la nivel 
european și de abrogare a 
Regulamentelor (UE) nr. 1052/2013 și 
(UE) 2016/1624 (JO L 295, 14.11.2019, 
p. 1).

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. este preocupat de acuzațiile grave și 
repetate aduse Agenției Europene pentru 
Poliția de Frontieră și Garda de Coastă 
(Frontex) în legătură cu returnările la 
frontierele externe; constată cu dezamăgire 
că, potrivit Curții de Conturi, Frontex nu a 
reușit să își îndeplinească mandatul din 
2016 și cu atât mai puțin mandatul său 
actualizat din 2019, fiind identificate 
deficiențe grave și multiple în ceea ce 
privește eficacitatea sa; accentuează că 
majorarea substanțială a bugetului și 
personalului Frontex depinde de 
răspunderea și transparența sa, de 
angajamentul său față de dreptul Uniunii și 
de îndeplinirea mandatului său; propune, 
prin urmare, ca alocările bugetare să fie 
condiționate de recrutarea de către Frontex 
a 40 de observatori pentru drepturile 
fundamentale cu grad AD, de adoptarea 
unei proceduri clare pentru aplicarea 
articolului 46 din Regulamentul (UE) 
2019/1896 al Parlamentului European și al 
Consiliului1, precum și de numirea rapidă a 
directorilor executivi adjuncți în 
conformitate cu mandatul Frontex din 

3. este preocupat de acuzațiile grave și 
repetate aduse Agenției Europene pentru 
Poliția de Frontieră și Garda de Coastă 
(Frontex) în legătură cu returnările la 
frontierele externe, luând act, în același 
timp, de concluzia Grupului de lucru din 
cadrul Consiliului de administrație al 
Frontex privind drepturile fundamentale 
și aspectele juridice și operaționale ale 
operațiunilor (WG FRaLO), care și-a 
încheiat ancheta cu privire la 13 incidente 
din Marea Egee și nu a găsit nicio dovadă 
a returnărilor; constată cu dezamăgire că, 
potrivit Curții de Conturi, Frontex nu a 
reușit să își îndeplinească mandatul din 
2016 și cu atât mai puțin mandatul său 
actualizat din 2019, fiind identificate 
deficiențe grave și multiple în ceea ce 
privește eficacitatea sa; subliniază că 
auditul acoperă perioada cuprinsă între 
sfârșitul anului 2016, când noul mandat 
al Agenției a intrat în vigoare, și sfârșitul 
anului 2020 și că, prin urmare, el nu ține 
seama de măsurile recente adoptate de 
Agenție pentru a-și îndeplini mandatul; 
salută prezentarea de către Frontex, la 3 
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2019; martie 2021, a unei foi de parcurs 
cuprinzătoare care abordează 
recomandările WG FRaLO; consideră că 
aceasta reprezintă un pas important către 
punerea în aplicare integrală a noului 
mandat și se așteaptă ca recomandările să 
fie aplicate până la sfârșitul anului; 
accentuează că majorarea substanțială a 
bugetului și personalului Frontex depinde 
de răspunderea și transparența sa, de 
angajamentul său față de dreptul Uniunii și 
de îndeplinirea mandatului său; propune, 
prin urmare, ca o parte din alocările 
bugetare să fie condiționate de recrutarea 
de către Frontex a 40 de observatori pentru 
drepturile fundamentale la un nivel 
adecvat pentru a se asigura independența 
lor, de adoptarea unei proceduri clare 
pentru aplicarea articolului 46 din 
Regulamentul (UE) 2019/1896 al 
Parlamentului European și al Consiliului1, 
precum și de numirea rapidă a directorilor 
executivi adjuncți în conformitate cu 
mandatul Frontex din 2019; subliniază, 
între timp, că orice sumă din buget 
înscrisă într-o rezervă nu ar trebui să 
împiedice Agenția să îndeplinească efectiv 
cerințele menționate mai sus și să își 
execute mandatul, inclusiv în ceea ce 
privește recrutarea corpului permanent;

_________________ _________________
1 Regulamentul (UE) 2019/1896 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 13 noiembrie 2019 privind Poliția de 
frontieră și garda de coastă la nivel 
european și de abrogare a Regulamentelor 
(UE) nr. 1052/2013 și (UE) 2016/1624 
(JO L 295, 14.11.2019, p. 1).

1 Regulamentul (UE) 2019/1896 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 13 noiembrie 2019 privind Poliția de 
frontieră și garda de coastă la nivel 
european și de abrogare a Regulamentelor 
(UE) nr. 1052/2013 și (UE) 2016/1624 
(JO L 295, 14.11.2019, p. 1).

Or. en

Amendamentul 13
Domènec Ruiz Devesa

Proiect de aviz
Punctul 3



PE696.349v01-00 12/38 AM\1237344RO.docx

RO

Proiectul de aviz Amendamentul

3. este preocupat de acuzațiile grave și 
repetate aduse Agenției Europene pentru 
Poliția de Frontieră și Garda de Coastă 
(Frontex) în legătură cu returnările la 
frontierele externe; constată cu dezamăgire 
că, potrivit Curții de Conturi, Frontex nu a 
reușit să își îndeplinească mandatul din 
2016 și cu atât mai puțin mandatul său 
actualizat din 2019, fiind identificate 
deficiențe grave și multiple în ceea ce 
privește eficacitatea sa; accentuează că 
majorarea substanțială a bugetului și 
personalului Frontex depinde de 
răspunderea și transparența sa, de 
angajamentul său față de dreptul Uniunii și 
de îndeplinirea mandatului său; propune, 
prin urmare, ca alocările bugetare să fie 
condiționate de recrutarea de către Frontex 
a 40 de observatori pentru drepturile 
fundamentale cu grad AD, de adoptarea 
unei proceduri clare pentru aplicarea 
articolului 46 din Regulamentul (UE) 
2019/1896 al Parlamentului European și al 
Consiliului1, precum și de numirea rapidă a 
directorilor executivi adjuncți în 
conformitate cu mandatul Frontex din 
2019;

3. este preocupat de acuzațiile grave și 
repetate aduse Agenției Europene pentru 
Poliția de Frontieră și Garda de Coastă 
(Frontex) în legătură cu returnările la 
frontierele externe și de concluziile 
investigațiilor Consiliului de administrație 
al Frontex, ale Curții de Conturi, ale 
Ombudsmanului European și ale 
Grupului de lucru pentru controlul 
Frontex din Parlamentul European; ia 
act de investigația în curs a OLAF; 
constată cu dezamăgire că, potrivit Curții 
de Conturi, Frontex nu a reușit să își 
îndeplinească mandatul din 2016 și cu atât 
mai puțin mandatul său actualizat din 2019, 
fiind identificate deficiențe grave și 
multiple în ceea ce privește eficacitatea sa; 
accentuează că majorarea substanțială a 
bugetului și personalului Frontex depinde 
de răspunderea și transparența sa, de 
angajamentul său față de dreptul Uniunii și 
de îndeplinirea mandatului său; propune, 
prin urmare, ca alocările bugetare să fie 
condiționate de recrutarea de către Frontex 
a 40 de observatori pentru drepturile 
fundamentale cu grad AD, de adoptarea 
unei proceduri clare pentru aplicarea 
articolului 46 din Regulamentul (UE) 
2019/1896 al Parlamentului European și al 
Consiliului1, precum și de numirea rapidă a 
directorilor executivi adjuncți în 
conformitate cu mandatul Frontex din 
2019;

_________________ _________________
1 Regulamentul (UE) 2019/1896 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 13 noiembrie 2019 privind Poliția de 
frontieră și garda de coastă la nivel 
european și de abrogare a Regulamentelor 
(UE) nr. 1052/2013 și (UE) 2016/1624 
(JO L 295, 14.11.2019, p. 1).

1 Regulamentul (UE) 2019/1896 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 13 noiembrie 2019 privind Poliția de 
frontieră și garda de coastă la nivel 
european și de abrogare a Regulamentelor 
(UE) nr. 1052/2013 și (UE) 2016/1624 
(JO L 295, 14.11.2019, p. 1).

Or. en

Amendamentul 14
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Gwendoline Delbos-Corfield

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. este preocupat de acuzațiile grave și 
repetate aduse Agenției Europene pentru 
Poliția de Frontieră și Garda de Coastă 
(Frontex) în legătură cu returnările la 
frontierele externe; constată cu dezamăgire 
că, potrivit Curții de Conturi, Frontex nu a 
reușit să își îndeplinească mandatul din 
2016 și cu atât mai puțin mandatul său 
actualizat din 2019, fiind identificate 
deficiențe grave și multiple în ceea ce 
privește eficacitatea sa; accentuează că 
majorarea substanțială a bugetului și 
personalului Frontex depinde de 
răspunderea și transparența sa, de 
angajamentul său față de dreptul Uniunii și 
de îndeplinirea mandatului său; propune, 
prin urmare, ca alocările bugetare să fie 
condiționate de recrutarea de către 
Frontex a 40 de observatori pentru 
drepturile fundamentale cu grad AD, de 
adoptarea unei proceduri clare pentru 
aplicarea articolului 46 din Regulamentul 
(UE) 2019/1896 al Parlamentului European 
și al Consiliului1, precum și de numirea 
rapidă a directorilor executivi adjuncți în 
conformitate cu mandatul Frontex din 
2019;

3. este preocupat de acuzațiile grave și 
repetate aduse Agenției Europene pentru 
Poliția de Frontieră și Garda de Coastă 
(Frontex) în legătură cu returnările la 
frontierele externe și de concluziile 
investigațiilor Consiliului de administrație 
al Frontex, ale Curții de Conturi, ale 
Ombudsmanului European și ale 
Grupului de lucru pentru controlul 
Frontex din Parlamentul European; ia 
act de investigația în curs a OLAF; 
constată cu dezamăgire că, potrivit Curții 
de Conturi, Frontex nu a reușit să își 
îndeplinească mandatul din 2016 și cu atât 
mai puțin mandatul său actualizat din 2019, 
fiind identificate deficiențe grave și 
multiple în ceea ce privește eficacitatea sa; 
accentuează că orice majorare substanțială 
a bugetului și personalului Frontex depinde 
de răspunderea și transparența sa, de 
angajamentul său față de dreptul Uniunii și 
de îndeplinirea mandatului său; îndeamnă, 
prin urmare, să se reinstituie alocările 
bugetare la nivelul din 2021 și să se 
condiționeze alocările bugetare, orice 
creștere a bugetului și a personalului de 
finalizarea tuturor anchetelor în curs, 
precum și de finalizarea de către Frontex a 
recrutării a cel puțin 40 de observatori 
pentru drepturile fundamentale cu grad 
AD, de adoptarea unei proceduri clare 
pentru aplicarea articolului 46 din 
Regulamentul (UE) 2019/1896 al 
Parlamentului European și al Consiliului1, 
precum și de numirea rapidă a directorilor 
executivi adjuncți în conformitate cu 
mandatul Frontex din 2019; reamintește că 
îndeplinirea acestor condiții este în 
conformitate cu mandatul Frontex din 
2019; își exprimă profunda îngrijorare că 
Frontex este agenția JAI care a beneficiat 
de creșteri bugetare mai semnificative în 
ultimii ani;



PE696.349v01-00 14/38 AM\1237344RO.docx

RO

_________________ _________________
1 Regulamentul (UE) 2019/1896 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 13 noiembrie 2019 privind Poliția de 
frontieră și garda de coastă la nivel 
european și de abrogare a Regulamentelor 
(UE) nr. 1052/2013 și (UE) 2016/1624 
(JO L 295, 14.11.2019, p. 1).

1 Regulamentul (UE) 2019/1896 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 13 noiembrie 2019 privind Poliția de 
frontieră și garda de coastă la nivel 
european și de abrogare a Regulamentelor 
(UE) nr. 1052/2013 și (UE) 2016/1624 
(JO L 295, 14.11.2019, p. 1).

Or. en

Amendamentul 15
Clare Daly

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. este preocupat de acuzațiile grave și 
repetate aduse Agenției Europene pentru 
Poliția de Frontieră și Garda de Coastă 
(Frontex) în legătură cu returnările la 
frontierele externe; constată cu dezamăgire 
că, potrivit Curții de Conturi, Frontex nu a 
reușit să își îndeplinească mandatul din 
2016 și cu atât mai puțin mandatul său 
actualizat din 2019, fiind identificate 
deficiențe grave și multiple în ceea ce 
privește eficacitatea sa; accentuează că 
majorarea substanțială a bugetului și 
personalului Frontex depinde de 
răspunderea și transparența sa, de 
angajamentul său față de dreptul Uniunii și 
de îndeplinirea mandatului său; propune, 
prin urmare, ca alocările bugetare să fie 
condiționate de recrutarea de către Frontex 
a 40 de observatori pentru drepturile 
fundamentale cu grad AD, de adoptarea 
unei proceduri clare pentru aplicarea 
articolului 46 din Regulamentul (UE) 
2019/1896 al Parlamentului European și al 
Consiliului1, precum și de numirea rapidă a 
directorilor executivi adjuncți în 
conformitate cu mandatul Frontex din 
2019;

3. este extrem de preocupat de 
acuzațiile grave și repetate aduse Agenției 
Europene pentru Poliția de Frontieră și 
Garda de Coastă (Frontex) în legătură cu 
implicarea și/sau complicitatea sa în ceea 
ce privește returnările la frontierele 
externe; constată că, potrivit Curții de 
Conturi, Frontex nu a reușit să își 
îndeplinească mandatul din 2016 și cu atât 
mai puțin mandatul său actualizat din 2019, 
fiind identificate deficiențe grave și 
multiple în ceea ce privește eficacitatea sa; 
accentuează că majorarea substanțială a 
bugetului și personalului Frontex este 
regretabilă, având în vedere scăderea 
drastică a numărului de migranți ilegali 
sosiți în fiecare an începând cu 2015 și 
subliniază că orice alocare bugetară 
pentru Frontex trebuie să depindă de 
răspunderea și transparența sa, de 
angajamentul său față de dreptul Uniunii și 
de îndeplinirea mandatului său; propune, 
prin urmare, ca alocările bugetare să fie 
condiționate de recrutarea de către Frontex 
a 40 de observatori pentru drepturile 
fundamentale cu grad AD, de adoptarea 
unei proceduri clare pentru aplicarea 
articolului 46 din Regulamentul (UE) 
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2019/1896 al Parlamentului European și al 
Consiliului1, de aplicarea unei proceduri 
de diligență în cazul activităților sale din 
Grecia, de împărtășirea concluziilor sale 
cu Parlamentul European, de 
suspendarea operațiunilor sale din 
Ungaria legate de returnare, precum și de 
numirea rapidă a directorilor executivi 
adjuncți în conformitate cu mandatul 
Frontex din 2019;

_________________ _________________
1 Regulamentul (UE) 2019/1896 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 13 noiembrie 2019 privind Poliția de 
frontieră și garda de coastă la nivel 
european și de abrogare a Regulamentelor 
(UE) nr. 1052/2013 și (UE) 2016/1624 
(JO L 295, 14.11.2019, p. 1).

1 Regulamentul (UE) 2019/1896 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 13 noiembrie 2019 privind Poliția de 
frontieră și garda de coastă la nivel 
european și de abrogare a Regulamentelor 
(UE) nr. 1052/2013 și (UE) 2016/1624 
(JO L 295, 14.11.2019, p. 1).

Or. en

Amendamentul 16
Fabienne Keller, Olivier Chastel, Malik Azmani, Nathalie Loiseau, Jan-Christoph 
Oetjen, Ramona Strugariu, Anna Júlia Donáth, Katalin Cseh

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. reamintește estimarea Parchetului 
European (EPPO) conform căreia acesta va 
desfășura 3 000 de anchete în 2022; 
subliniază că EPPO este un organism de 
urmărire penală care are competențe 
obligatorii și obligații de investigare 
independent de resursele bugetare; este 
preocupat de faptul că finanțarea propusă 
pentru 2022 nu include o creștere 
semnificativă față de 2021; accentuează că 
sunt necesare o majorare substanțială a 
finanțării, până la 55,7 milioane EUR, și 
creșterea personalului cu încă 59 de 
persoane;

4. reamintește estimarea Parchetului 
European (EPPO) conform căreia acesta va 
desfășura 3 000 de anchete în 2022; 
subliniază că EPPO este un organism de 
urmărire penală care are competențe 
obligatorii și obligații de investigare 
independent de resursele bugetare; este 
preocupat de faptul că finanțarea propusă 
pentru 2022 nu include o creștere 
semnificativă față de 2021; consideră că 
bugetul de anul trecut a fost deja 
insuficient în comparație cu volumul de 
muncă anticipat și că o eventuală 
extindere a mandatului EPPO pentru a 
acoperi infracțiunile împotriva mediului 
va necesita mijloace bugetare suficiente, 
în special pentru înființarea unui post de 
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procuror verde al EPPO, cu o unitate 
specială pentru infracțiunile împotriva 
mediului; accentuează că sunt necesare o 
majorare substanțială a finanțării, până la 
55,7 milioane EUR, precum și creșterea 
personalului cu încă 59 de persoane cu 
grad AD și 76 de persoane cu grad AST;

Or. en

Amendamentul 17
Domènec Ruiz Devesa

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. reamintește estimarea Parchetului 
European (EPPO) conform căreia acesta va 
desfășura 3 000 de anchete în 2022; 
subliniază că EPPO este un organism de 
urmărire penală care are competențe 
obligatorii și obligații de investigare 
independent de resursele bugetare; este 
preocupat de faptul că finanțarea propusă 
pentru 2022 nu include o creștere 
semnificativă față de 2021; accentuează că 
sunt necesare o majorare substanțială a 
finanțării, până la 55,7 milioane EUR, și 
creșterea personalului cu încă 59 de 
persoane;

4. reamintește estimarea Parchetului 
European (EPPO) conform căreia acesta va 
desfășura 3 000 de anchete în 2022; 
subliniază că EPPO este un organism de 
urmărire penală care are competențe 
obligatorii și obligații de investigare 
independent de resursele bugetare; este 
preocupat de faptul că finanțarea propusă 
pentru 2022 nu include o creștere 
semnificativă față de 2021; accentuează că 
sunt necesare o majorare substanțială a 
finanțării, până la 55,7 milioane EUR, și 
creșterea personalului cu încă 59 de 
persoane; consideră că ar trebui avută în 
vedere o creștere suplimentară prin 
intermediul unui proiect de buget 
rectificativ dacă numărul cazurilor 
prelucrate tinde să respecte estimările 
EPPO;

Or. en

Amendamentul 18
Gwendoline Delbos-Corfield

Proiect de aviz
Punctul 4
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Proiectul de aviz Amendamentul

4. reamintește estimarea Parchetului 
European (EPPO) conform căreia acesta va 
desfășura 3 000 de anchete în 2022; 
subliniază că EPPO este un organism de 
urmărire penală care are competențe 
obligatorii și obligații de investigare 
independent de resursele bugetare; este 
preocupat de faptul că finanțarea propusă 
pentru 2022 nu include o creștere 
semnificativă față de 2021; accentuează că 
sunt necesare o majorare substanțială a 
finanțării, până la 55,7 milioane EUR, și 
creșterea personalului cu încă 59 de 
persoane;

4. reamintește estimarea Parchetului 
European (EPPO) conform căreia acesta va 
desfășura 3 000 de anchete în 2022; 
subliniază că EPPO este un organism de 
urmărire penală care are competențe 
obligatorii și obligații de investigare 
independent de resursele bugetare; este 
preocupat de faptul că finanțarea propusă 
pentru 2022 nu include o creștere 
semnificativă față de 2021; accentuează că 
sunt necesare o majorare substanțială a 
finanțării, până la 65,6 milioane EUR, și 
creșterea personalului cu încă 59 de 
persoane;

Or. en

Amendamentul 19
Clare Daly

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. reamintește estimarea Parchetului 
European (EPPO) conform căreia acesta va 
desfășura 3 000 de anchete în 2022; 
subliniază că EPPO este un organism de 
urmărire penală care are competențe 
obligatorii și obligații de investigare 
independent de resursele bugetare; este 
preocupat de faptul că finanțarea propusă 
pentru 2022 nu include o creștere 
semnificativă față de 2021; accentuează că 
sunt necesare o majorare substanțială a 
finanțării, până la 55,7 milioane EUR, și 
creșterea personalului cu încă 59 de 
persoane;

4. reamintește estimarea Parchetului 
European (EPPO) conform căreia acesta va 
desfășura 3 000 de anchete în 2022; 
subliniază că EPPO este un organism de 
urmărire penală care are competențe 
obligatorii și obligații de investigare 
independent de resursele bugetare; este 
preocupat de faptul că finanțarea propusă 
pentru 2022 nu include o creștere 
semnificativă față de 2021; accentuează că 
sunt necesare o majorare substanțială a 
finanțării, până la 55,7 milioane EUR, și 
creșterea personalului cu încă 59 de 
persoane; este îngrijorat că înființarea 
Parchetului European și numirile 
ulterioare în cadrul acestuia au fost 
umbrite de o lipsă de transparență;

Or. en
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Amendamentul 20
Gwendoline Delbos-Corfield

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază necesitatea cel puțin de 
a menține finanțarea la nivelul propus de 
Comisie și de a consolida personalul 
AEPD pentru a permite AEPD să 
îndeplinească toate sarcinile care îi sunt 
încredințate și să facă față creșterii 
volumului de muncă; consideră că 
activitatea AEPD este esențială pentru a 
asigura conformitatea cu normele UE 
privind protecția datelor, în special în 
contextul digitalizării, inclusiv în 
contextul utilizării sporite a IA și al 
riscurilor asociate acesteia, al concluziilor 
hotărârii Schrems II și al noilor mandate 
ale unor agenții JAI;

Or. en

Amendamentul 21
Fabienne Keller, Olivier Chastel, Malik Azmani, Nathalie Loiseau, Jan-Christoph 
Oetjen, Ramona Strugariu, Anna Júlia Donáth

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. accentuează că Agenția Uniunii 
Europene pentru Cooperare în Materie de 
Aplicare a Legii (Europol) este o piatră de 
temelie a Strategiei UE privind o uniune a 
securității și joacă un rol din ce în ce mai 
important în lupta împotriva terorismului, 
a radicalizării, a criminalității organizate 
și a infracțiunilor împotriva mediului, în 
conformitate cu Strategia 2020+ a 
Agenției; se așteaptă la o intensificare a 
sarcinilor Europol de combatere a 
infiltrărilor infracționale în economia 
legală și de prevenire a fraudelor la 
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adresa bugetului UE pentru redresare; 
prin urmare, salută majorarea bugetului 
cu 11,2 % și creșterea personalului 
Europol cu încă 71 de agenți temporari; 
regretă totuși că gradul a 14 angajați din 
proiectul de propunere nu reflectă 
solicitarea Europol pentru 2022; prin 
urmare, cere reclasificarea a 14 angajați 
din gradele AST în AD; subliniază, de 
asemenea, că 15 987 100 de milioane 
EUR sunt înscrise în rezervă până la 
adoptarea mandatului revizuit al Agenției, 
ceea ce corespunde sumei necesare pentru 
recrutarea a celor 71 de agenți temporari 
suplimentari; consideră că ar trebui 
înscrisă în rezervă o sumă mai mică 
pentru a permite recrutarea de personal 
nou de la începutul anului 2022, cu 
scopul de a finaliza acțiunile pregătitoare 
pentru aplicarea viitorului mandat 
revizuit; reamintește că Agenția nu a 
beneficiat de nicio creștere a personalului 
în 2021;

Or. en

Amendamentul 22
Clare Daly

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. regretă majorarea creditelor de 
angajament alocate Europol; subliniază 
că Europol nu ar trebui să beneficieze de 
nicio majorare a bugetului până când nu 
se realizează evaluarea prevăzută în 
secțiunea 68 din Regulamentul Europol 
pentru a analiza impactul, eficacitatea și 
eficiența Europol și ale practicilor sale de 
lucru;

Or. en
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Amendamentul 23
Peter Kofod

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. regretă majorarea redusă a 
finanțării de 1,5 % propusă pentru 
Observatorul European pentru Droguri și 
Toxicomanie (EMCDDA); consideră că 
acest lucru nu va fi suficient pentru a 
acoperi nevoile EMCDDA fără a împiedica 
activitățile științifice ale EMCDDA; 
evidențiază că bugetul pe 2021 a fost deja 
insuficient și că EMCDDA a fost obligată 
să reducă o parte semnificativă a 
programului său de lucru; solicită, așadar, 
o majorare a bugetului EMCDDA pe 
2022 până la 18,4 milioane EUR;

5. ia act de majorarea redusă a 
finanțării de 1,5 % propusă pentru 
Observatorul European pentru Droguri și 
Toxicomanie (EMCDDA); consideră că 
acest lucru nu va fi suficient pentru a 
acoperi nevoile EMCDDA fără a împiedica 
activitățile științifice ale EMCDDA; 
evidențiază că bugetul pe 2021 a fost deja 
insuficient și că EMCDDA a fost obligată 
să reducă o parte semnificativă a 
programului său de lucru;

Or. en

Amendamentul 24
Fabienne Keller, Olivier Chastel, Malik Azmani, Nathalie Loiseau, Jan-Christoph 
Oetjen, Ramona Strugariu, Anna Júlia Donáth

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. regretă majorarea redusă a 
finanțării de 1,5 % propusă pentru 
Observatorul European pentru Droguri și 
Toxicomanie (EMCDDA); consideră că 
acest lucru nu va fi suficient pentru a 
acoperi nevoile EMCDDA fără a împiedica 
activitățile științifice ale EMCDDA; 
evidențiază că bugetul pe 2021 a fost deja 
insuficient și că EMCDDA a fost obligată 
să reducă o parte semnificativă a 
programului său de lucru; solicită, așadar, 
o majorare a bugetului EMCDDA pe 2022 
până la 18,4 milioane EUR;

5. regretă majorarea redusă a 
finanțării de 1,5 % propusă pentru 
Observatorul European pentru Droguri și 
Toxicomanie (EMCDDA); consideră că 
acest lucru nu va fi suficient pentru a 
acoperi nevoile EMCDDA fără a împiedica 
activitățile științifice ale EMCDDA; 
evidențiază că bugetul pe 2021 a fost deja 
insuficient și că EMCDDA a fost obligată 
să reducă o parte semnificativă a 
programului său de lucru; constată cu 
îngrijorare că piața drogurilor a fost 
remarcabil de rezistentă la perturbările 
cauzate de pandemie, iar globalizarea și 
noile tehnologii sprijină crearea de noi 
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rute de trafic și creșterea piețelor online; 
solicită, așadar, o majorare a bugetului 
EMCDDA pe 2022 până la 
18,4 milioane EUR;

Or. en

Amendamentul 25
Fabienne Keller, Olivier Chastel, Malik Azmani, Nathalie Loiseau, Jan-Christoph 
Oetjen, Ramona Strugariu, Anna Júlia Donáth

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. salută majorarea bugetară propusă 
pentru Agenția Uniunii Europene pentru 
Cooperare în Materie de Justiție Penală 
(Eurojust); este dezamăgit că se prevede 
reducerea schemei de personal cu două 
posturi; consideră că majorarea bugetului 
Eurojust, reducând în același timp 
personalul său, transmite un semnal 
contradictoriu cu privire la modul de 
abordare a provocărilor cu care se 
confruntă Eurojust în contextul numărului 
tot mai mare de cazuri;

6. salută majorarea bugetară propusă 
pentru Agenția Uniunii Europene pentru 
Cooperare în Materie de Justiție Penală 
(Eurojust), care contribuie la politica UE 
privind uniunea securității; este dezamăgit 
că se prevede reducerea schemei de 
personal cu două posturi, de la 207 
persoane în 2021 la 205 în 2022; 
consideră că majorarea bugetului Eurojust, 
reducând în același timp personalul său, 
transmite un semnal contradictoriu cu 
privire la modul de abordare a provocărilor 
cu care se confruntă Eurojust în contextul 
numărului tot mai mare de cazuri; 
subliniază că este necesară o creștere a 
personalului Agenției pentru a îndeplini 
sarcinile existente și viitoare, în special în 
ceea ce privește digitalizarea justiției, 
aplicarea unor noi instrumente în 
domeniul cooperării judiciare, cum ar fi 
probele electronice sau combaterea 
infracțiunilor împotriva mediului;

Or. en

Amendamentul 26
Fabienne Keller, Olivier Chastel, Malik Azmani, Nathalie Loiseau, Jan-Christoph 
Oetjen, Ramona Strugariu, Anna Júlia Donáth

Proiect de aviz
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Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. ia act de majorarea cu 44,2 % a 
creditelor de angajament și de majorarea cu 
39,1 % a creditelor de plată pentru eu-
LISA; solicită să se prevadă încă 24 de 
membri ai personalului pentru a sprijini 
aplicarea unor proiecte informatice 
importante la scară largă, inclusiv a unor 
proiecte legate de interoperabilitate, și, în 
special, pentru a reduce dependența eu-
LISA de contractanții externi;

7. ia act de majorarea cu 44,2 % a 
creditelor de angajament și de majorarea cu 
39,1 % a creditelor de plată pentru eu-
LISA; regretă totuși că, la fel ca în 2021, 
propunerea de alocare a personalului din 
proiectul de buget nu corespunde 
solicitării Agenției; reamintește că eu-
LISA joacă un rol esențial în dezvoltarea 
unui spațiu Schengen pe deplin 
funcțional prin asigurarea unor 
instrumente adecvate de gestionare a 
frontierelor și de securitate internă; 
subliniază că, în 2022, eu-LISA va 
îndeplini sarcini importante în ceea ce 
privește implementarea EES, ETIAS și a 
regulamentelor privind 
interoperabilitatea; solicită, prin urmare, 
să se prevadă încă 27 de membri ai 
personalului cu grad AD pentru a sprijini 
aplicarea unor proiecte informatice 
importante la scară largă, inclusiv a unor 
proiecte legate de interoperabilitate, și, în 
special, pentru a reduce dependența eu-
LISA de contractanții externi;

Or. en

Amendamentul 27
Clare Daly

Proiect de aviz
Punctul 7

Proiectul de aviz Amendamentul

7. ia act de majorarea cu 44,2 % a 
creditelor de angajament și de majorarea cu 
39,1 % a creditelor de plată pentru eu-
LISA; solicită să se prevadă încă 24 de 
membri ai personalului pentru a sprijini 
aplicarea unor proiecte informatice 
importante la scară largă, inclusiv a unor 
proiecte legate de interoperabilitate, și, în 
special, pentru a reduce dependența eu-

7. regretă majorarea cu 44,2 % a 
creditelor de angajament și majorarea cu 
39,1 % a creditelor de plată pentru eu-
LISA, având în vedere că aceste resurse 
vor fi utilizate pentru infrastructuri 
informatice la scară largă și interoperabile 
care, printre altele, vor crea o bază de 
date centralizată problematică privind 
resortisanții țărilor terțe din UE, vor 



AM\1237344RO.docx 23/38 PE696.349v01-00

RO

LISA de contractanții externi; încălca drepturile fundamentale și vor 
marca încă un pas în trecerea constantă a 
UE la o supraveghere omniprezentă a 
resortisanților țărilor terțe și a cetățenilor 
UE deopotrivă; observă că eu-LISA 
prezintă o dependență deosebită și 
îngrijorătoare de contractanți externi și 
invită Agenția să reducă această 
dependență și să depună eforturi susținute 
pentru angajarea directă de personal;

Or. en

Amendamentul 28
Domènec Ruiz Devesa

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. regretă reducerea cu 3,3 % a 
creditelor de angajament și de plată pentru 
Agenția Uniunii Europene pentru Formare 
în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) și 
solicită, dimpotrivă, o finanțare 
suplimentară în valoare de 750 000 EUR și 
cinci posturi suplimentare în schema de 
personal;

8. regretă reducerea cu 3,3 % a 
creditelor de angajament și de plată pentru 
Agenția Uniunii Europene pentru Formare 
în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL); 
este îngrijorat că capacitățile rezidențiale 
și de învățare online ale CEPOL vor fi 
reduse și că CEPOL nu va putea să 
abordeze tranziția digitală fără resurse 
umane și financiare suplimentare; 
solicită, dimpotrivă, o finanțare 
suplimentară în valoare de 750 000 EUR și 
cinci posturi suplimentare în schema de 
personal;

Or. en

Amendamentul 29
Gwendoline Delbos-Corfield

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. regretă reducerea cu 3,3 % a 8. regretă reducerea cu 3,3 % a 
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creditelor de angajament și de plată pentru 
Agenția Uniunii Europene pentru Formare 
în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) și 
solicită, dimpotrivă, o finanțare 
suplimentară în valoare de 750 000 EUR și 
cinci posturi suplimentare în schema de 
personal;

creditelor de angajament și de plată pentru 
Agenția Uniunii Europene pentru Formare 
în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) și 
solicită, dimpotrivă, o finanțare 
suplimentară în valoare de 750 000 EUR și 
cinci posturi suplimentare în schema de 
personal, care ar contribui la sprijinirea 
CEPOL să furnizeze cursuri eficace de 
formare în domeniul drepturilor 
fundamentale și al combaterii rasismului 
pentru personalul responsabil cu 
aplicarea legii; consideră că este esențial 
să se abordeze violența poliției și rasismul 
instituțional în aplicarea legii;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 8

Proiectul de aviz Amendamentul

8. regretă reducerea cu 3,3 % a 
creditelor de angajament și de plată pentru 
Agenția Uniunii Europene pentru Formare 
în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) și 
solicită, dimpotrivă, o finanțare 
suplimentară în valoare de 750 000 EUR și 
cinci posturi suplimentare în schema de 
personal;

8. regretă reducerea cu 3,3 % a 
creditelor de angajament și de plată pentru 
Agenția Uniunii Europene pentru Formare 
în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) și 
solicită, dimpotrivă, o finanțare 
suplimentară în valoare de 750 000 EUR, 
inclusiv credite specifice pentru programe 
de formare care abordează creșterea 
numărului de infracțiuni împotriva 
mediului, și cinci posturi suplimentare cu 
grad AD în schema de personal;

Or. en

Amendamentul 31
Clare Daly

Proiect de aviz
Punctul 8
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Proiectul de aviz Amendamentul

8. regretă reducerea cu 3,3 % a 
creditelor de angajament și de plată pentru 
Agenția Uniunii Europene pentru Formare 
în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) și 
solicită, dimpotrivă, o finanțare 
suplimentară în valoare de 750 000 EUR și 
cinci posturi suplimentare în schema de 
personal;

8. regretă reducerea cu 3,3 % a 
creditelor de angajament și de plată pentru 
Agenția Uniunii Europene pentru Formare 
în Materie de Aplicare a Legii (CEPOL) și 
solicită, dimpotrivă, o finanțare 
suplimentară în valoare de 750 000 EUR și 
cinci posturi suplimentare permanente în 
schema de personal;

Or. en

Amendamentul 32
Peter Kofod

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. ia act de ușoara reducere a 
creditelor de plată pentru Fondul pentru 
azil, migrație și integrare (FAMI) 
comparativ cu 2021; ia act, de asemenea, 
de majorarea substanțială a creditelor de 
angajament pentru ca noul fond să ajungă 
cât mai repede posibil la viteza de 
croazieră; solicită, având în vedere noul 
Pact privind migrația propus, o nouă 
majorare cu 10 % a creditelor de 
angajament și de plată pentru sistemul 
european comun de azil și pentru 
obiectivele de solidaritate ale FAMI;

9. ia act de ușoara reducere a 
creditelor de plată pentru Fondul pentru 
azil, migrație și integrare (FAMI) 
comparativ cu 2021; ia act, de asemenea, 
de majorarea substanțială a creditelor de 
angajament pentru ca noul fond să ajungă 
cât mai repede posibil la viteza de 
croazieră;

Or. en

Amendamentul 33
Domènec Ruiz Devesa

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. ia act de ușoara reducere a 9. ia act de ușoara reducere a 
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creditelor de plată pentru Fondul pentru 
azil, migrație și integrare (FAMI) 
comparativ cu 2021; ia act, de asemenea, 
de majorarea substanțială a creditelor de 
angajament pentru ca noul fond să ajungă 
cât mai repede posibil la viteza de 
croazieră; solicită, având în vedere noul 
Pact privind migrația propus, o nouă 
majorare cu 10 % a creditelor de 
angajament și de plată pentru sistemul 
european comun de azil și pentru 
obiectivele de solidaritate ale FAMI;

creditelor de plată pentru Fondul pentru 
azil, migrație și integrare (FAMI) 
comparativ cu 2021; ia act, de asemenea, 
de majorarea substanțială a creditelor de 
angajament pentru ca noul fond să ajungă 
cât mai repede posibil la viteza de 
croazieră; solicită, având în vedere noul 
Pact privind migrația propus, o nouă 
majorare cu 10 % a creditelor de 
angajament și de plată pentru sistemul 
european comun de azil și pentru 
obiectivele de solidaritate ale FAMI; 
consideră că Instrumentul UE pentru 
refugiații din Turcia ar trebui finanțat cu 
noi contribuții din partea statelor membre 
și că ar trebui evitată orice realocare în 
acest scop a unor fonduri din bugetul UE;

Or. en

Amendamentul 34
Fabienne Keller, Olivier Chastel, Malik Azmani, Nathalie Loiseau, Jan-Christoph 
Oetjen, Ramona Strugariu, Anna Júlia Donáth

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. ia act de ușoara reducere a 
creditelor de plată pentru Fondul pentru 
azil, migrație și integrare (FAMI) 
comparativ cu 2021; ia act, de asemenea, 
de majorarea substanțială a creditelor de 
angajament pentru ca noul fond să ajungă 
cât mai repede posibil la viteza de 
croazieră; solicită, având în vedere noul 
Pact privind migrația propus, o nouă 
majorare cu 10 % a creditelor de 
angajament și de plată pentru sistemul 
european comun de azil și pentru 
obiectivele de solidaritate ale FAMI;

9. ia act de ușoara reducere a 
creditelor de plată pentru Fondul pentru 
azil, migrație și integrare (FAMI) 
comparativ cu 2021; salută majorarea cu 
25,9 % a creditelor de angajament pentru 
ca noul fond să ajungă cât mai repede 
posibil la viteza de croazieră; subliniază că 
această creștere este esențială 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 a 
sprijini dezvoltarea SECA, pentru a da 
dovadă de solidaritate concretă cu statele 
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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, având în vedere noul Pact 
privind migrația propus, o nouă majorare 
cu 10 % a creditelor de angajament și de 
plată pentru SECA și pentru obiectivele de 
solidaritate ale FAMI;

Or. en

Amendamentul 35
Clare Daly

Proiect de aviz
Punctul 9

Proiectul de aviz Amendamentul

9. ia act de ușoara reducere a 
creditelor de plată pentru Fondul pentru 
azil, migrație și integrare (FAMI) 
comparativ cu 2021; ia act, de asemenea, 
de majorarea substanțială a creditelor de 
angajament pentru ca noul fond să ajungă 
cât mai repede posibil la viteza de 
croazieră; solicită, având în vedere noul 
Pact privind migrația propus, o nouă 
majorare cu 10 % a creditelor de 
angajament și de plată pentru sistemul 
european comun de azil și pentru 
obiectivele de solidaritate ale FAMI;

9. ia act de ușoara reducere a 
creditelor de plată pentru Fondul pentru 
azil, migrație și integrare (FAMI) 
comparativ cu 2021; ia act, de asemenea, 
de majorarea substanțială a creditelor de 
angajament pentru ca noul fond să ajungă 
cât mai repede posibil la viteza de 
croazieră; solicită o nouă majorare cu 10 % 
a creditelor de angajament și de plată 
pentru sistemul european comun de azil și 
pentru obiectivele de solidaritate ale 
FAMI;

Or. en

Amendamentul 36
Peter Kofod

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. este profund îngrijorat de pierderile 
continue de vieți omenești în Marea 
Mediterană, numărul lor crescând cu 

10. este profund îngrijorat de pierderile 
continue de vieți omenești în Marea 
Mediterană, numărul lor crescând cu 
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56,6 % față de anul trecut; consideră că 
Comisia ar trebui să prezinte o propunere 
legislativă de instituire a unui fond de 
căutare și salvare pentru a sprijini 
misiunile de căutare și salvare în Marea 
Mediterană; propune, prin urmare, 
crearea unei noi linii bugetare pentru un 
astfel de fond;

56,6 % față de anul trecut; consideră că 
Comisia ar trebui să acorde mai multă 
atenție și să ia măsuri suplimentare 
pentru a preveni în primul rând plecarea 
în călătorie, pentru a reduce motivația 
oamenilor de a-și risca viața pe mare și 
pentru a dezmembra rețelele infracționale 
de traficanți de persoane;

Or. en

Amendamentul 37
Domènec Ruiz Devesa

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. este profund îngrijorat de pierderile 
continue de vieți omenești în Marea 
Mediterană, numărul lor crescând cu 
56,6 % față de anul trecut; consideră că 
Comisia ar trebui să prezinte o propunere 
legislativă de instituire a unui fond de 
căutare și salvare pentru a sprijini misiunile 
de căutare și salvare în Marea Mediterană; 
propune, prin urmare, crearea unei noi linii 
bugetare pentru un astfel de fond;

10. este profund îngrijorat de pierderile 
continue de vieți omenești în Marea 
Mediterană, numărul lor crescând cu 
56,6 % față de anul trecut; 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 nestatali; consideră că 
Comisia ar trebui să prezinte o propunere 
legislativă de instituire a unui fond de 
căutare și salvare pentru a sprijini misiunile 
de căutare și salvare în Marea Mediterană; 
propune, prin urmare, crearea unei noi linii 
bugetare, care să permită unui astfel de 
fond 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;

Or. en

Amendamentul 38
Gwendoline Delbos-Corfield
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Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. este profund îngrijorat de pierderile 
continue de vieți omenești în Marea 
Mediterană, numărul lor crescând cu 
56,6 % față de anul trecut; consideră că 
Comisia ar trebui să prezinte o propunere 
legislativă de instituire a unui fond de 
căutare și salvare pentru a sprijini misiunile 
de căutare și salvare în Marea Mediterană; 
propune, prin urmare, crearea unei noi linii 
bugetare pentru un astfel de fond;

10. este profund îngrijorat de pierderile 
continue de vieți omenești în Marea 
Mediterană, numărul lor crescând cu 
56,6 % față de anul trecut; 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 nestatali; îndeamnă 
Comisia să prezinte o propunere legislativă 
de instituire a unui fond de căutare și 
salvare pentru a sprijini misiunile de 
căutare și salvare în Marea Mediterană; 
propune, prin urmare, crearea unei noi linii 
bugetare, care să permită unui astfel de 
fond 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;

Or. en

Amendamentul 39
Fabienne Keller, Olivier Chastel, Nathalie Loiseau, Jan-Christoph Oetjen, Ramona 
Strugariu, Anna Júlia Donáth, Catherine Chabaud

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. este profund îngrijorat de pierderile 
continue de vieți omenești în Marea 
Mediterană, numărul lor crescând cu 
56,6 % față de anul trecut; consideră că 
Comisia ar trebui să prezinte o propunere 
legislativă de instituire a unui fond de 
căutare și salvare pentru a sprijini misiunile 
de căutare și salvare în Marea Mediterană; 
propune, prin urmare, crearea unei noi linii 
bugetare pentru un astfel de fond;

10. este profund îngrijorat de pierderile 
continue de vieți omenești în Marea 
Mediterană, numărul lor crescând cu 
56,6 % față de anul trecut, ceea ce 
reprezintă cel puțin 1 146 de persoane 
care și-au pierdut viața pe rutele maritime 
către Europa în perioada ianuarie-iunie 
20211a; consideră că operațiunile de 
căutare și salvare reprezintă o 
responsabilitate a statului, care nu poate 
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fi lăsată doar în seama actorilor nestatali; 
consideră că Comisia ar trebui să prezinte o 
propunere legislativă de instituire a unui 
fond de căutare și salvare pentru a sprijini 
misiunile de căutare și salvare în Marea 
Mediterană; propune, prin urmare, crearea 
unei noi linii bugetare pentru un astfel de 
fond;

_________________
1a Migrants deaths on maritime routes to 
Europe in 2021, GMDAC and IOM 
(Decese ale migranților pe rutele maritime 
către Europa în 2021, GMDAC și OIM): 
https://missingmigrants.iom.int/sites/mmp
/files/Mediterranean_deaths_Jan-
Jun_2021.pdf

Or. en

Amendamentul 40
Clare Daly

Proiect de aviz
Punctul 10

Proiectul de aviz Amendamentul

10. este profund îngrijorat de pierderile 
continue de vieți omenești în Marea 
Mediterană, numărul lor crescând cu 
56,6 % față de anul trecut; consideră că 
Comisia ar trebui să prezinte o propunere 
legislativă de instituire a unui fond de 
căutare și salvare pentru a sprijini misiunile 
de căutare și salvare în Marea Mediterană; 
propune, prin urmare, crearea unei noi linii 
bugetare pentru un astfel de fond;

10. este profund îngrijorat de pierderile 
continue de vieți omenești în Marea 
Mediterană, numărul lor crescând cu 
56,6 % față de anul trecut; îndeamnă 
Comisia să prezinte o propunere legislativă 
de instituire a unui fond de căutare și 
salvare pentru a sprijini misiunile de 
căutare și salvare în Marea Mediterană cât 
mai repede; propune, prin urmare, crearea 
unei noi linii bugetare pentru un astfel de 
fond;

Or. en

Amendamentul 41
Fabienne Keller, Olivier Chastel, Malik Azmani, Nathalie Loiseau, Jan-Christoph 
Oetjen, Ramona Strugariu, Anna Júlia Donáth
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Proiect de aviz
Punctul 10 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10a. salută majorarea cu 47 % a 
creditelor de angajament și cu 20 % a 
creditelor de plată ale Fondului de 
gestionare integrată a frontierelor 
(FGIF); consideră că acest program va 
oferi un sprijin operațional esențial 
statelor membre în domeniul 
supravegherii frontierelor externe, al 
politicii comune în materie de vize și al 
controalelor vamale;

Or. en

Amendamentul 42
Domènec Ruiz Devesa

Proiect de aviz
Punctul 10 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

10a. este preocupat de realocarea de 
fonduri din Instrumentul de sprijin 
financiar pentru managementul 
frontierelor și politica de vize (BMVI) 
pentru a finanța extinderea mandatului 
Europol; reamintește poziția tradițională 
a Parlamentului potrivit căreia 
instrumentele de finanțare ale UE nu ar 
trebui utilizate pentru a finanța agențiile 
descentralizate care beneficiază de linii 
bugetare proprii;

Or. en

Amendamentul 43
Peter Kofod

Proiect de aviz
Punctul 11
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Proiectul de aviz Amendamentul

11. își reiterează apelul pentru crearea 
unei linii bugetare separate pentru fiecare 
obiectiv specific prevăzut în temeiurile 
juridice ale FAMI și Instrumentului de 
sprijin financiar pentru managementul 
frontierelor și politica de vize (BMVI); 
consideră că o linie bugetară separată 
pentru fiecare obiectiv specific ar 
contribui la asigurarea unei finanțări 
adecvate pentru toate obiectivele FAMI și 
BMVI;

eliminat

Or. en

Amendamentul 44
Domènec Ruiz Devesa

Proiect de aviz
Punctul 11

Proiectul de aviz Amendamentul

11. își reiterează apelul pentru crearea 
unei linii bugetare separate pentru fiecare 
obiectiv specific prevăzut în temeiurile 
juridice ale FAMI și Instrumentului de 
sprijin financiar pentru managementul 
frontierelor și politica de vize (BMVI); 
consideră că o linie bugetară separată 
pentru fiecare obiectiv specific ar contribui 
la asigurarea unei finanțări adecvate pentru 
toate obiectivele FAMI și BMVI;

11. își reiterează apelul pentru crearea 
unei linii bugetare separate pentru fiecare 
obiectiv specific prevăzut în temeiurile 
juridice ale FAMI și BMVI; consideră că o 
linie bugetară separată pentru fiecare 
obiectiv specific ar contribui la asigurarea 
unei finanțări adecvate pentru toate 
obiectivele FAMI și BMVI; de asemenea, 
ar asigura o mai mare claritate și 
transparență în ceea ce privește alocarea 
anuală a resurselor financiare pentru 
fiecare dintre obiectivele specifice, 
facilitând astfel controlul implementării 
programelor;

Or. en

Amendamentul 45
Clare Daly

Proiect de aviz
Punctul 11
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Proiectul de aviz Amendamentul

11. își reiterează apelul pentru crearea 
unei linii bugetare separate pentru fiecare 
obiectiv specific prevăzut în temeiurile 
juridice ale FAMI și Instrumentului de 
sprijin financiar pentru managementul 
frontierelor și politica de vize (BMVI); 
consideră că o linie bugetară separată 
pentru fiecare obiectiv specific ar contribui 
la asigurarea unei finanțări adecvate pentru 
toate obiectivele FAMI și BMVI;

11. își reiterează apelul pentru crearea 
unei linii bugetare separate pentru fiecare 
obiectiv specific prevăzut în temeiurile 
juridice ale FAMI și Instrumentului de 
sprijin financiar pentru managementul 
frontierelor și politica de vize (BMVI); 
consideră că o linie bugetară separată 
pentru fiecare obiectiv specific ar contribui 
la asigurarea unei finanțări adecvate pentru 
toate obiectivele FAMI și BMVI, precum 
și la un control bugetar mai bun;

Or. en

Amendamentul 46
Fabienne Keller, Olivier Chastel, Malik Azmani, Nathalie Loiseau, Jan-Christoph 
Oetjen, Ramona Strugariu, Anna Júlia Donáth

Proiect de aviz
Punctul 11

Proiectul de aviz Amendamentul

11. își reiterează apelul pentru crearea 
unei linii bugetare separate pentru fiecare 
obiectiv specific prevăzut în temeiurile 
juridice ale FAMI și Instrumentului de 
sprijin financiar pentru managementul 
frontierelor și politica de vize (BMVI); 
consideră că o linie bugetară separată 
pentru fiecare obiectiv specific ar contribui 
la asigurarea unei finanțări adecvate pentru 
toate obiectivele FAMI și BMVI;

11. își reiterează apelul pentru crearea 
unei linii bugetare separate pentru fiecare 
obiectiv specific prevăzut în temeiurile 
juridice ale FAMI și Instrumentului de 
sprijin financiar pentru managementul 
frontierelor și politica de vize (BMVI); 
consideră că o linie bugetară separată 
pentru fiecare obiectiv specific ar contribui 
la asigurarea unei transparențe și finanțări 
adecvate pentru toate obiectivele FAMI și 
BMVI;

Or. en

Amendamentul 47
Gwendoline Delbos-Corfield

Proiect de aviz
Punctul 11
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Proiectul de aviz Amendamentul

11. își reiterează apelul pentru crearea 
unei linii bugetare separate pentru fiecare 
obiectiv specific prevăzut în temeiurile 
juridice ale FAMI și Instrumentului de 
sprijin financiar pentru managementul 
frontierelor și politica de vize (BMVI); 
consideră că o linie bugetară separată 
pentru fiecare obiectiv specific ar contribui 
la asigurarea unei finanțări adecvate pentru 
toate obiectivele FAMI și BMVI;

11. își reiterează apelul pentru crearea 
unei linii bugetare separate pentru fiecare 
obiectiv specific prevăzut în temeiurile 
juridice ale FAMI și BMVI; consideră că o 
linie bugetară separată pentru fiecare 
obiectiv specific ar contribui la 
asigurarea transparenței, a unui control 
bugetar mai bun și a unei finanțări 
adecvate pentru toate obiectivele FAMI și 
BMVI;

Or. en

Amendamentul 48
Fabienne Keller, Olivier Chastel, Malik Azmani, Nathalie Loiseau, Jan-Christoph 
Oetjen, Ramona Strugariu, Anna Júlia Donáth

Proiect de aviz
Punctul 11 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

11a. salută majorarea cu 29,3 % a 
creditelor de angajament și cu 33,3 % a 
creditelor de plată ale Fondului pentru 
securitate internă (FSI); subliniază că 
acest program este un instrument puternic 
de punere în aplicare a Strategiei UE 
privind uniunea securității, sprijinind 
cooperarea și eforturile autorităților de 
aplicare a legii de a consolida securitatea 
cibernetică și a combate terorismul și 
criminalitatea organizată în Europa;

Or. en

Amendamentul 49
Gwendoline Delbos-Corfield

Proiect de aviz
Punctul 12

Proiectul de aviz Amendamentul
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12. salută majorarea propusă a 
creditelor de angajament pentru programul 
„Cetățeni, egalitate, drepturi și valori”; 
reliefează importanța acestui program 
pentru promovarea educației civice 
europene; solicită majorarea creditelor de 
angajament cu 1 milion EUR la linia 
bugetară „Promovarea egalității și a 
drepturilor”, cu 1,5 milioane EUR la linia 
bugetară „Promovarea implicării și a 
participării cetățenilor la viața democratică 
a Uniunii”, cu 1 milion EUR la linia 
bugetară „Daphne” și cu 1,5 milioane EUR 
la linia bugetară „Protejarea și promovarea 
valorilor Uniunii”;

12. salută majorarea propusă a 
creditelor de angajament pentru programul 
„Cetățeni, egalitate, drepturi și valori”; 
reliefează importanța acestui program 
pentru sprijinirea societății civile, 
susținerea și promovarea unei societăți 
deschise, democratice și incluzive, precum 
și pentru promovarea egalității de gen, a 
participării cetățenilor și a educației civice 
europene; solicită majorarea creditelor de 
angajament cu 5 milioane EUR la linia 
bugetară „Promovarea egalității, a 
drepturilor și a egalității de gen”, cu 
1,5 milioane EUR la linia bugetară 
„Promovarea implicării și a participării 
cetățenilor la viața democratică a Uniunii”, 
cu 5 milioane EUR la linia bugetară 
„Daphne” și cu cel puțin 6 milioane EUR 
la linia bugetară „Protejarea și promovarea 
valorilor Uniunii”; subliniază că ar trebui 
create două noi linii bugetare privind 
violența de gen și integrarea perspectivei 
de gen, care corespund unor obiective 
specifice ale programului CEDV, în 
conformitate cu Regulamentul (UE) 
2021/692; reamintește că finanțarea 
adecvată a programului CEDV este 
esențială în special pentru a răspunde 
nevoii presante de a proteja și a promova 
valorile Uniunii care sunt supuse unei 
presiuni din ce în ce mai mari în întreaga 
UE și numărului alarmant de victime ale 
violenței de gen, care a crescut din cauza 
pandemiei de COVID-19;

Or. en

Amendamentul 50
Fabienne Keller, Olivier Chastel, Malik Azmani, Nathalie Loiseau, Jan-Christoph 
Oetjen, Ramona Strugariu, Anna Júlia Donáth

Proiect de aviz
Punctul 12 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

12a. reamintește că jurnalismul de 
investigație independent și de calitate este 
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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 
chiar supraviețuirea; solicită includerea 
în bugetul european a unor programe 
ambițioase de finanțare în acest domeniu;

Or. en

Amendamentul 51
Gwendoline Delbos-Corfield

Proiect de aviz
Punctul 12 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

12a. îndeamnă Comisia, Consiliul și 
statele membre să integreze dimensiunea 
de gen în buget în cazul tuturor 
cheltuielilor publice; reamintește că 
integrarea dimensiunii de gen în buget ar 
trebui să devină parte integrantă a 
procedurii bugetare în toate etapele sale și 
la toate liniile bugetare;

Or. en

Amendamentul 52
Fabienne Keller, Olivier Chastel, Malik Azmani, Nathalie Loiseau, Jan-Christoph 
Oetjen, Ramona Strugariu, Anna Júlia Donáth

Proiect de aviz
Punctul 13

Proiectul de aviz Amendamentul

13. constată cu regret scăderea 
creditelor de angajament și a creditelor de 

13. constată cu regret scăderea 
creditelor de angajament și a creditelor de 
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plată pentru programul „Justiție” cu 6 % și, 
respectiv, 16 %; propune, dimpotrivă, 
menținerea finanțării în 2022 la nivelul 
bugetului pe 2021;

plată pentru programul „Justiție” cu 6 % și, 
respectiv, 16,9 %, în special în domeniul 
sprijinirii formării judiciare; reamintește 
că justiția este o componentă-cheie a unei 
uniuni a securității; propune, dimpotrivă, 
menținerea finanțării în 2022 la nivelul 
bugetului pe 2021;

Or. en

Amendamentul 53
Gwendoline Delbos-Corfield

Proiect de aviz
Punctul 13

Proiectul de aviz Amendamentul

13. constată cu regret scăderea 
creditelor de angajament și a creditelor de 
plată pentru programul „Justiție” cu 6 % și, 
respectiv, 16 %; propune, dimpotrivă, 
menținerea finanțării în 2022 la nivelul 
bugetului pe 2021;

13. constată cu regret scăderea 
creditelor de angajament și a creditelor de 
plată pentru programul „Justiție” cu 6 % și, 
respectiv, 16 %; propune, dimpotrivă, 
menținerea finanțării în 2022 cel puțin la 
nivelul bugetului pe 2021, acordând o 
atenție deosebită accesului la justiție și 
formării judiciare;

Or. en

Amendamentul 54
Fabienne Keller, Olivier Chastel, Malik Azmani, Nathalie Loiseau, Jan-Christoph 
Oetjen, Ramona Strugariu, Anna Júlia Donáth

Proiect de aviz
Punctul 13 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

13a. regretă că statele membre încă 
furnizează un număr insuficient de 
experți naționali detașați (END) 
agențiilor UE din domeniul justiției și 
afacerilor interne; accentuează 
importanța unor astfel de schimburi 
pentru a sprijini resursele umane ale 
agențiilor UE, dar și pentru a dezvolta o 
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cultură europeană în acest domeniu și o 
înțelegere comună între administrațiile 
naționale.

Or. en


