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19.10.2016 A8-0287/12 

Amendement  12 

Stanisław Żółtek 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0287/2016 

Jens Geier 

Algemene begroting van de Europese Unie voor 2017 - alle afdelingen 

2016/2047(BUD) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 – punt 12 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

12. stelt vast dat de door de Commissie 

voor het EASO voorgestelde begrotings- 

en personele middelen voorzien in de 

behoeften van dit bureau; benadrukt dat 

het van belang is dat deze middelen en dit 

personeelsbestand niet teruggebracht 

worden en aangepast worden als er 

opnieuw sprake is van een grotere 

toestroom van migranten;  

12. stelt vast dat de door de Commissie 

voor het EASO voorgestelde begrotings- 

en personele middelen overbodig zijn; 

benadrukt dat het van belang is dat de 

middelen en het personeelsbestand voor 

het EASO worden verlaagd;  

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/13 

Amendement  13 

Stanisław Żółtek e.a. 

namens de ENF-Fractie 

 

Verslag A8-0287/2016 

Jens Geier 

Algemene begroting van de Europese Unie voor 2017 - alle afdelingen 

2016/2047(BUD) 

 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 – punt 13 

 
Ontwerpresolutie Amendement 

13. steunt de toekenning van meer 

middelen aan doeltreffende JBZ-

agentschappen, met name agentschappen 

op het gebied van migratie en veiligheid, 

en verlangt dat de doelstelling van 

vermindering van het aantal 

personeelsleden van de Unie met 5 % niet 

geldt voor deze agentschappen; benadrukt 

dat relevante agentschappen bij een 

uitbreiding van hun mandaat moeten 

kunnen beschikken over voldoende 

middelen en personeel; is ingenomen met 

de inspanningen van het Europees Centrum 

voor de bestrijding van cybercriminaliteit 

(EC3) van Europol op het gebied van de 

bestrijding van seksuele exploitatie van 

kinderen op internet en benadrukt dat er op 

dit gebied meer personele middelen moeten 

worden ingezet; benadrukt dat de 

financiering van Eurojust moet worden 

aangepast om dit agentschap beter in staat 

te stellen het hoofd te bieden aan de enorm 

stijgende werklast op gebieden zoals 

terrorismebestrijding, cybercriminaliteit, 

migrantensmokkel en andere vormen van 

ernstige grensoverschrijdende criminaliteit; 

verzoekt om een nadere gedetailleerde 

verduidelijking van de stijging van 73 

miljoen EUR (92 %) van de begroting voor 

eu-LISA voor het inreis-/uitreissysteem, de 

interoperabiliteit van informatiesystemen 

en de herziening van de Dublin-wetgeving, 

13. veroordeelt de toekenning van meer 

middelen aan JBZ-agentschappen, met 

name agentschappen op het gebied van 

migratie en veiligheid, en steunt de 

doelstelling van vermindering van het 

aantal personeelsleden van de Unie met 5 

%; is ingenomen met de inspanningen van 

het Europees Centrum voor de bestrijding 

van cybercriminaliteit (EC3) van Europol 

op het gebied van de bestrijding van 

seksuele exploitatie van kinderen op 

internet en benadrukt dat er op dit gebied 

meer personele middelen moeten worden 

ingezet; benadrukt dat de financiering van 

Eurojust moet worden aangepast om dit 

agentschap beter in staat te stellen het 

hoofd te bieden aan de enorm stijgende 

werklast op gebieden zoals 

terrorismebestrijding, cybercriminaliteit, 

migrantensmokkel en andere vormen van 

ernstige grensoverschrijdende criminaliteit; 

verzoekt om een nadere gedetailleerde 

verduidelijking van de stijging van 73 

miljoen EUR (92 %) van de begroting voor 

eu-LISA voor het inreis-/uitreissysteem, de 

interoperabiliteit van informatiesystemen 

en de herziening van de Dublin-wetgeving, 

alsmede om een toelichting op de 

opsplitsing van de kredieten tussen de 

begrotingen voor eu-LISA en het ISF;  
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alsmede om een toelichting op de 

opsplitsing van de kredieten tussen de 

begrotingen voor eu-LISA en het ISF; 

Or. en 


