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Mobilizarea instrumentului de flexibilitate pentru măsuri bugetare 

imediate în cadrul Agendei europene privind migrația  

Rezoluţia Parlamentului European din 14 octombrie 2015 referitoare la propunerea de 

decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Instrumentului 

de flexibilitate în contextul măsurilor bugetare imediate prevăzute în Agenda europeană 

privind migrația, în conformitate cu punctul 12 din Acordul interinstituțional din 2 

decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina 

bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară (COM(2015)0486 

– C8-0292/2015 – 2015/2253(BUD)) 

 

Parlamentul European, 

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 

(COM(2015)0486 – C8-0292/2015), 

– având în vedere bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2015, 

adoptat definitiv la 17 decembrie 20141,  

– având în vedere bugetul rectificativ nr. 1/2015, adoptat definitiv la 28 aprilie 20152, 

– având în vedere bugetele rectificative nr. 2/2015, nr. 3/2015, nr. 4/2015 și nr. 5/2015, 

adoptate definitiv la 7 iulie 20153, 

– având în vedere proiectul de buget rectificativ nr. 7/2015, adoptat de Comisie la 

30 septembrie 2015 (COM(2015)0485), 

– având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 

2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-

20204 (Regulamentul privind CFM), în special articolul 11, 

– având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 2015/623 al Consiliului din 21 aprilie 
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2015 de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1311/2013 de stabilire a 

cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-20201, 

– având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul 

European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni 

bugetare și buna gestiune financiară2, în special punctul 12, 

– având în vedere scrisoarea din partea Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri 

interne, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A8-0290/2015),  

A. întrucât, după examinarea tuturor posibilităților de realocare a creditelor de angajament 

de la rubrica 3, este necesară mobilizarea Instrumentului de flexibilitate pentru credite 

de angajament; 

B. întrucât Comisia a propus să se mobilizeze Instrumentul de flexibilitate peste plafoanele 

înscrise în CFM pentru a completa cu suma de 66,1 milioane EUR în credite de 

angajament finanțarea prevăzută în bugetul general al Uniunii pentru exercițiul financiar 

2015 pentru măsurile de gestionare a crizei refugiaților și a migrației, 

1. remarcă faptul că plafonul pentru 2015 al rubricii 3 nu permite finanțarea adecvată a 

priorităților politice importante și urgente ale Uniunii; 

2. este, prin urmare, de acord cu mobilizarea Instrumentului de flexibilitate pentru a pune 

la dispoziție suma de 66,1 milioane EUR sub formă de credite de angajament; 

3. este de acord, de asemenea, cu alocarea propusă a creditelor de plată aferente în valoare 

de 52,9 milioane EUR în 2016 și de 13,2 milioane EUR în 2017; 

4. reafirmă faptul că, în conformitate cu articolul 11 din Regulamentul privind CFM, 

mobilizarea acestui instrument evidențiază, încă o dată , necesitatea stringentă ca 

bugetul Uniunii să fie mai flexibil; 

5. își reiterează poziția exprimată de-a lungul timpului potrivit căreia plățile care decurg 

din angajamentele mobilizate anterior prin intermediul Instrumentului de flexibilitate 

pot fi înscrise în buget exclusiv peste plafoane, fără a aduce atingere posibilității de 

mobilizare prin intermediul Instrumentului de flexibilitate a unor credite de plată pentru 

linii bugetare specifice fără să fi fost mobilizate anterior credite de angajament; 

6. aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție; 

7. încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele 

Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene; 

8. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, 

Consiliului și Comisiei. 
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ANEXĂ 

DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI 

privind mobilizarea Instrumentului de flexibilitate în contextul măsurilor bugetare 

imediate prevăzute în Agenda europeană privind migrația 

 

(Textul prezentei anexe nu este reprodus aici, întrucât corespunde cu actul final, Decizia 

(UE) 2015/2248.) 


