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SUGESTII

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

1. 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;

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; 

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;

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;

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 

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).
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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; 

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;

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;

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;

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; 

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; 

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; 

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”;
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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;


