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SUGGESTIES 

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de ten principale 

bevoegde Begrotingscommissie onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie op te 

nemen: 

1. is ingenomen met het ontwerp van gewijzigde begroting nr. 5/2015, als een eerste stap 

in de richting van een oplossing voor de uitdagingen die de migratietrends en de 

ongekende situatie in het Middellandse Zeegebied meebrengen; neemt er nota van dat 

het voorstel inhoudt dat de vastleggingen met 75 722 000 EUR omhoog gaan en dat de 

betalingskredieten, ter hoogte van 69 652 000 EUR, afkomstig zijn van herschikking 

van kredieten van Galileo; 

2. neemt nota van de aanvullende bedragen die voor Frontex worden voorgesteld, en met 

name voor de operaties Triton en Poseidon; wijst er met klem op dat het redden van 

mensenlevens voorop moet staan bij die operaties; verzoekt de Commissie te 

waarborgen dat er voldoende financiële middelen beschikbaar worden gesteld om de 

verplichtingen van de Unie op het gebied van opsporings- en reddingsoperaties na te 

komen; herinnert er echter aan dat er langetermijnoplossingen nodig zijn voor de 

bredere uitdagingen die migratie en mensenhandel meebrengen; 

3. is ingenomen met de verhoging van de kredieten voor de Europese operaties Triton en 

Poseidon; wijst er nogmaals op dat bijdragen aan het SAR een prioriteit moeten zijn; 

merkt op dat de kredieten voor de Triton-operatie alleen verdriedubbeld zijn ten 

opzichte van het lagere cijfer van de begroting 2015 en niet ten opzichte van de hogere 

bedragen van de begroting 2014; betreurt het gebrek aan transparantie over de kosten 

van de Triton-operatie en wenst dat de Commissie nadere opheldering verschaft over de 

aanzienlijke verschillen tussen de bedragen voor de Triton-operatie in de begroting 

2014 en die van 2015; verzoekt de Commissie en Frontex om betrouwbare, volledige en 

regelmatig bijgewerkte gegevens over de kosten van Triton en Poseidon; 

4. is ingenomen met de aanvullende middelen voor het Fonds voor asiel, migratie en 

integratie; is van mening dat de voorgestelde kredieten onvoldoende zullen zijn om de 

voorstellen van de Commissie voor het herplaatsingsmechanisme en het 

hervestigingsprogramma volledig te financieren, de opvang- en 

integratieomstandigheden van asielzoekers en vluchtelingen te verbeteren en alle 

frontlijnlidstaten die migratiedruk ondervinden te ondersteunen; wenst dat de 

financiering vanaf de begroting 2016 gebaseerd wordt op de behoeften en in 

overeenstemming is met het aantal aankomsten dat in 2015 geregistreerd wordt, 

aangezien dat aantal sinds het begin van dit jaar stijgende is; 

5. is van mening dat de betrokken agentschappen niet onderhevig moeten zijn aan 

vermindering of herschikking van hun personeel; is van mening dat die agentschappen 

hun personeel zo moet inzetten dat het zich van zijn toenemende verantwoordelijkheden 

kan kwijten; 

6. wijst er nadrukkelijk op dat het voorstel om EASO slechts vier nieuwe personeelsleden 

te geven duidelijk onvoldoende is, gezien het grote aantal migranten dat op de 

zuidkusten van de Unie arriveert, de steeds grotere rol die EASO moet spelen bij het 
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beheer van het asiel en de duidelijke roep om steun voor de vroegtijdige financiering 

van opvangfaciliteiten; verzoekt derhalve om EASO voor 2016 voldoende financiële en 

personele middelen te geven om zijn taken en werkzaamheden effectief te kunnen 

verrichten; 

7 benadrukt dat er ook aanvullende middelen moeten worden toegewezen om de lidstaten 

te helpen bij een snelle en doeltreffende afhandeling van aanvragen met assistentie van 

EASO; 

8. is van mening dat de begrotingsimpact en de extra taken als gevolg van de maatregelen 

die als onderdeel van de Europese agenda voor migratie en de Europese agenda voor 

veiligheid met betrekking tot Europol zijn gepresenteerd, in detail door de Commissie 

moeten worden beoordeeld om het Europees Parlement en de Raad in staat te stellen de 

budgettaire en personele behoeften van Europol naar behoren bij te stellen; wijst 

nadrukkelijk op de rol van Europol in de grensoverschrijdende ondersteuning van de 

lidstaten en in de informatie-uitwisseling; benadrukt dat ervoor moet worden gezorgd 

dat Europol in 2016 over voldoende financiële en personele middelen beschikt om zijn 

taken en werkzaamheden effectief te kunnen verrichten; 

9. is van mening dat de 7 miljoen EUR extra voor regionale ontwikkelings-en 

beschermingsprogramma's in Noord-Afrika en de Hoorn van Afrika ontoereikend zullen 

zijn om de uitdagingen in die regio's het hoofd te kunnen bieden; verzoekt de 

Commissie transparante en actuele gegevens te verstrekken over hoe deze fondsen 

worden gebruikt en hoe de grondrechten van de migranten in derde landen geëerbiedigd 

worden, om te beginnen in de detentiecentra; 

10. concludeert dat er op de middellange en lange termijn meer, en meer voorspelbare, 

financiële middelen nodig zullen zijn om verder verlies van mensenlevens op zee te 

voorkomen en om de beginselen van solidariteit en billijke verdeling van de 

verantwoordelijkheid verder in praktijk te brengen. 
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